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भूमिक 

भ्रीमहुश्मेरणयाऽश्र ब्रन्ये सुभूमिकाठेखनतत्परोऽभषम् | 

स्यादत्र कुत्रापि भरमादशयद्धिस्तां बुद्धिमन्तोहि क्षमध्वमाय्यः। 

विदाङ्कवन्त॒विविधविच्ाविद्योतितस्वान्ताः वाग्षेलक्षण्यवि्ितः 

धाचस्पतयो विदन्मण्डलीमण्डनाः धिद्रदरिष्ठाः । यत्किल काम्यप्रकाशोे हि 

नामा ग्रन्थः सवेषु साित्याठङ्कारपन्ेषु चृडामरणित्वमुपगतो विभाति 

नितराम् । अस्य हि विद्रत्सषस्वमूतस्य ग्रन्थप्रवरस्याद्यावधिकालं बहु 

मिर्मान्येगंष्यषिदद्धिरायः सुधिदिता नेकविधाष्टोका विदन्ते मुद्रिवाः भूतले 

शस्मिम् तस्चारश्च विधते कोविदसंसारे प्राचुर्येण, कि च मम मते- 

तुशोधं यदतोव तद्धि जहति स्प्टाथमित्युक्तिभिः 

स्पद्र्थष्वतिविस्वृति विदधति भ्यथैः समासाषिकेः। 

अस्थानेऽनुपयोगिभिश्च बहुभिजेस्येशरमं तन्वते 

भोतणामिति यस्तुषिष्ठबकृतः सपंऽपि रीकाष्तः ॥ 

इति भोञोरुसेत्वा बहुरो प्रन्ेषु ठी काकतंरोटी दश वरं प्रचलिता 

द्ा्रिशातोष्यधिश्षासु यैकाञु साधारणजनबोधनाक्षमत्व मूलप्रम्थस्य याथा- 

तभ्येनानबल्धोकवन् श्रीबण्डेऽ्याः पुदषावतारेणावतीणीनां श्ची १०८ मम्मट- 

शम्मविहुधां काम्यभकाशपिमातृणाम् हादंमावं सामान्ययण्डितपरिषपि 

विरोषबिदुषां विदुषामिव प्रकादायितुमनाः स्येन जनुषां विदेहनगरप्राम्तं 

भीटादीम्राममदह्कवीणान् = सबतन्धस्वतन््रभौशिषराङ्रशमंणामवरज 
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छात्रसंसदि प्रन्यप्रचुरकीर्तीन् बिद्धत्समाजे सकट्ेऽपि विश्ुदयश्सो 

नेकविधस्यायभ्याकरणक्षाग्यसादित्यग्नन्थमाष्यकतुन् बरेलिजानपदानां सौ 

भाग्येनाश्टादश्चष्टायनकाटादभ्यधिकसमयतः बरेिनगरस्थभीविष्णुविद्यार्ये 

सखषद्भवेन प्रथमाध्यापकपदं समास्थाय विदिधदास्राणि सूम्यगध्यापयतः 

प्रत्य्द् बहून् ऊश्रान् विदुषे विधाय चतुदिश्चु विद्याटयसंस्थापकनां 

“धीमद्रामकृष्णवासानां भूतपृवंमहन्तवराणां” कि च वतमान “महन्तमहा- 

बीरदासाभिधेयाना च कीतिपताकाः संस्फारयतः; परमकार्णिकतया 

प्रतिवत्सरं छाश्रहितमाकलय्य निजङठेखन्या कमष्येकं प्रन्थरलं खुग्याख्याय 

मुद्राप्य जगति प्रकाशयतः सुगदीतनाद्नः सवेतन्शरस्वतन्वान् कैटासघासिनां 

प्रातः स्मरणार्हीणां भी १०८ महामहोपाध्यानां श्िवङमारशमणां प्राथ- 

मिकङिष्यान् भरी ५ दरिहश्षङ्करजाशश्चख्िणो निजङ्पादुगु दन् बह्वीभिः 

व्राथनावाभ्मिः सन्तोषयन् याचनामकरवम् काव्यप्रकाकारीकाकारणमुदिद्य 

प्रावतन्त च ते तथा तुम् । सोऽयभिदीनीं तददोषङ्पाफलक्पो टीका 

ग्रन्थः विद्यते विद्रत्समश्चम् । उवाराक्चयाः गुणेकपक्षपातिनो विद्वांसः 

विहाय दूरतः गुणवत्छु भात्सय्यं चाण्डाटमिव खिग्धरष्टया वास्तचिकत्वं ` 

धिषठोकयन्तः रीकाकलु धमं सफलयम्तु ¦ यद्यप्यस्मिन् प्रन्थे माणिक्षय- 

चण्द्रः, सरस्वतीतीथः, जयन्तभटः, सोमेश्वर, विश्वनायचक्रवर्ती, मानम्द्- 

किः; भ्रीवत्सङाञ्छनः, प्रदीपकारः कमलाकरभटः मदेभ्वरनर सिटककुरः, 

वेद्यनाथः, भीमसेनः, नागोजीमट्कः, मदेशचन्द्रः, इत्यादिकाः, बहवो 

भ्यास्यातारः व्याख्याः भ्यः परं च नेताददशी कापी ब्याख्या यथाऽनाया- 

सेन मन्दधियोऽपि भ्न्थकलृहादं भावं ज्ञातुं शक्युयुरिति। काग्यप्रकाशस्य 

रीकाबडत्वे च हेतुरयम्। यदयं हि का्वभ्रकाशाभिधो निबन्धधररः 
सवो नितरासुत्कषेमावहति । कि चार यस्थ कस्वचिद॑श्यस्याभिप्रायो ऽ- 



( £ 

छाध्रसंसदि प्रटन्प्रचुरक्र्तीन् दिद्धत्छमाजे सकटेऽपि विश्चुतयश्चसो 

नेकविधन्यायभ्याकरणकः्यसदित्यन्रन्थभाष्यकतृन् बरेक्तिजानपदानां सौ. 

भ्येनाणादश्चद्यनकाटावप्यधिकसमयतः बररोल्छनगरस्थशभीविष्णुविदयाट्ये 

खदहृद्धवेन ध्रथमाध्यापक्पदं समास्थाय विविधश्ासराणि सम्यगध्यापयतः 

प्रत्यब्दं बहून् छाश्रान् दिदुद्े विधाय चतुदिष्चु विद्याटयसंस्थापकानां 

“अीमद्रामकृष्णदासानां भूतप वंमहन्तवराणां” कि च वतमान “महम्तमहा- 

बीरदासाभिधेयानां” च कीरतिपताकाः संस्फारयतः परमकारुणिकतया 

प्रतिषत्सरं छात्रहितमाकल्य्य निजकठैखम्या कमप्येकः ्रन्थर ङ्गं सुग्याख्याय 

मुद्धाप्य जगति प्रकाशयतः सखुगदीतनान्नः सवंतन्धस्वतन्ान् के ठासवासिनां 

प्रातः स्मरणाहणं ओ १०८ महामहो पाध्यानां शिवकुमारश्चमणां प्राथ- 

भिकटिष्यान् थी ५ दरिहशङ्करजाद्ाखिणो निजङपादुगुखन् बह्धीभिः 

प्रा्थनावाभ्मिः सन्तोषयन् याचनामकरवम् काग्यप्रकाश्चरीकाकारणमुदिदय 

प्रावर्तन्त चते तथा कतुम् सोऽयभिदीनीं तद्न्लेषङपाफलटश्पो टीकाः 

म्म्थः विद्यते विद्वत्समक्षम् । उकाराश्चयाः गुणेकपक्षपातिनो विद्वांसः 

विदय दूरतः गुणवत्सु भरात्सय्यं चाण्डाटमिव छखिग्धदष्ट्या वास्तचिकत्वं 

शिषछोकयन्तः रीकाकक् धमं सफटयन्तु । यद्यन्यस्मिन् ब्रन्थे माणिक्ष्य- 

च्दरः, सरस्वतीतीथंः, जयन्तभटहः, सोमेश्वर, विश्वनायचक्रवर्तौ, आनम्द्- 

कविः, भीवत्सलाञ्छनः, प्रदीपकारः कमलाकरमभष्टः मदेश्वरनरसि्टटक्कुरः, 

केधनाथः, मीमसेनः, नागोजीमट्धः, मदेश्चचन्द्रः, इत्यादिकाः, बहवो 

भ्याख्यातारः व्याख्याः म्यघुः परं च नेतादद्ी कापी म्याख्या यथाऽनाया 

खेन मन्दधियोऽपि ग्रन्थकठु्ाद् भावं ज्ञातु शक्नुयुरिति । कान्यपकाशस्य 

खीकाबहत्ये च हेतुरयम् । यदयं हि कान्यप्रकादाभिधो निबन्धप्ररः 

सवो नितरामुत्कषेमाशहति ¦ कि चार यस्थ कस्यचिदंश्स्याभिप्रायोऽ- 
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तीव दुरथिरमःयं सम्यक्परिनिष्ठिनमन योऽपि याथानथ्येन मनोविषयं कतुंम- 

श्चमाः । अत पवास्य बह्शष्टीकाः सनतरत्ताः । मरेभ्वरमद्धचार्यैरण्युक्तम्- 

"काडयप्रकाश्चस्य ता गहे गहे टीका स्तथाप्येष तथेव दुगमः इति । 

अस्मद्धरुपदिदपयुक्तदीनतामवदोक्षय तथादिधरी क्राकरणे प्रवृत्तं यथाऽ- 

हाद दुरधिगमस्थटं च सखुखबोध्यं सत् सहदयजनहृदयाह्यादि भवेश्चितराम । 

श्नोमम्मटाचार्याणामितिन्रन्तं त्वतो नोपदन्धं गवेषणापरेयंद्यपि तथापि 

निश्िनोभ्यक् विषये जनश्चुतिमिमां सोपपत्तिकाम यच्किट शब्दव्यापार 

बिचाराख्यग्रन्थस्य र्चयितारो महश्लया एत पव सोऽयं ग्रन्थः पुण्य पत्तनस्थ- 

राजकीय प्रघानविदाल्ये इष्टिपथमलङ्राति साम्प्रतिकं ऽप्यनैहसि । जनुषा 

कं जनपद्मलञ्चक्ररिमे शदाराशया इति निणेतुं प्रवृत्तः काडमीरं जनपव्- 

मरेवेषां निवासभूमि जाने यतो हि ् रीमम्मटेतिनामं देश्चान्तराऽञ्लमनां 

जेयट-केयर-वज्नट-उवट-ौवर-उद्धट-रुद्रर धम्मट-करलट-मद्छट - ठोल्ठट 

इत्यायभिधानानां तुल्यत्वमनुधावति परमाचार्यामाम् । एतेषां काष्मौर- 

देशवासित्वादेव काव्यप्रकारादपणे पञ्चमोह्छासे ““चिङ्कुपद्स्य' व्याख्या- 

वसरे श्ीविश्वनाथेनोक्तम--चिङ्कपदं हि कादमीरदेश्षमाषायां प्रसिद्धमष्ली- 

लार्थबोधकम्-इति ! इत्याद्यनुसन्धानपरेः कादमीरदेश्षी यतेव स्वीक्रियतेऽ- 

दंत्तमेविद्द्धिसर्येः। 

श्रीमन्तो ऽस्महर पादाः कान्यप्रकाश्चस्यामेकविधासु रीकाखु सतीष्वपि 

यत्परिश्मबाह्ुस्यमनपेक््य पसेपकारदद्धहृदयत्वेनेमां टीकां विधाय चारा 

णसीस्थ -- चौखम्भासंस्छृतग्रन्थमालाध्यक्षगोलछोकवासिशर्िप्रवरहरिदास- 

गुप्ास्मजभीजयरुष्णदाखगु्तमद्योद्यभ्यः प्रकादयनाय ददुस्ते च मद्दोदयाः 

सानुनयमनुगृहय स्वको यद्रभ्यभ्ययेन मुद्धाप्व बिद्धत्खमक्षं प्रकार्ितवन्तोऽति- 



( ८ ) 

महेद्ारबरितानागेतेषां परिभ्रमफलङ्पया टीकयाऽनया विद्ठत्समालस्य 

बषटपहत भविष्यतीति विद्यते मे मनसि विपुकतराश्षाया मवकाडाः । 

अस्यां दि रीकायां प्रमादजाद्लोषाथत्र कुश्रायि स्ललनं भवेशत् युणेक- 
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ॐ नमः सिवाय 

कच्यप्रकाशः 
नागेश्वरीःयीकोपतः 

अथ प्रथमोल्लासः 
म्रन्थारम्भे वित्रविवाताय समुचितेष्टदेवतां प्रन्थक्रत्परामृदति- 

नियनिकृतनियमरहिनां हादकमयोमनन्यपरतन्व्ाम् । 
नवरसरुचिरां निमितियादधती भारती कवयति ॥ १ ॥ 

चञ्चन्द्रकरस्दासंकुचदिगरिजानने । 
नयने संक्षपज्छम्यु; सस्मितः पातु सदटा ॥ १॥ 

काव्युप्रका्चरसिकैः कतिभिः कर्वः सं्रथ्यमानविदतीरवहुा विद्य | 
तत्वाथर्ेनिचयं तत एव लब्धा नारेड्रकरणत्यर एष दीनः ॥ २॥ 
ठार्टःपुरमधिवसन् दरिशङ्कगो यः श्रीमद्रमेश्वरनराधिपलग्धटेखः | 
तेनेयमद्धुतगिरां कविकरुञ्जरणां कृत्या कृता कृतिरियात्समतां लघुत्वात् ॥ ३ ॥ 

निजकारिकां व्याख्यातुकामो महामहोपाष्याय-मम्मयो निजमङ्कल्स्यावतरणिकामाह-- 
ग्रन्थेति । प्रन्थो नाम सम्बन्धप्रयोजनज्ञानाहितश्च्रूषाजन्यश्रुतिविषयशब्दसन्दर्मः | सम्ब 
न्धश्च वाच्यवाचकतरूपः । भरम्भश्चब्दस्य श्चटिति वि्रविघातसामथ्यंप्रतिपत्तिरूपप्रयोजन- 
वत्या रक्षणा तद्ाक्छालोऽथः । विध्नविघातायेति । ठिव्नो नाम प्रतिनन्धकादृष्टविशेषः, 
तस्य विघातः विरोषष्वंसस्तस्यै ^तादध्यं * चतुर्था” । समुचिताम् प्रतिपा्यविषयानुरूपाम् 
इष्टदेवताम् प्रन्थङ्ृन्मनोऽनुकूलकविभार्तीरूपाम् भ्रन्थकरन् मम्मयोपाध्यायः परामृषति 
स्तौति । तथा च अन्थारम्मप्राकालिकविष्नविधातफखकसमुचितेष्टदेवताकमकग्रन्थङ्दमिन्न- 
मम्मटकतुकव्त॑मानकालिक्परमद्यनुकूरो व्यापार इति सन्दर्माथः ॥ 

ब्रह्मणो जगननि्मागापेश्चया कविषाडनिर्माणस्योकषदेवृन्परतिपादयन् गरन्यादो चिष्टपर- 
म्पराप्राप्तमङ्गखमाचरति--नियतिकृतेति । नियतिरदष्टमामुष्मिकस्वर्गादिजनकं तत्कृतो 
नियमः स्वर्गादियोग्यश्चरीरान्ततेत्पादनद्वारा स्वर्गोपधायकलतवसूपस्तद्र्ितां कविनिर्ितो हि 
<स्वगप्राप्िरनेनैव देहेन वखर्णिनी"ति वचनाटनेनैव देदेन स्वगपरातेः प्रतिपादनाद् । इदे 
कमयं सुखमाधस्वरूपाम् ] ब्रह्मनिर्भितिरिं दुखडुःखमोहस्वमावा । अ्ुकृतपे कर्णादिरसे 
वा काव्यामिनयास्वा्यमानतादशायां युखस्येवालभवान्नाव्यासिः । अनन्यपरतन्त्राम् अन्य- 
स्य कविमारतीभिन्नस्य समवायादिकारणस्य परतन्त्रा यघीना न भवतीवि ठाम् ! चवरस- 
रुचिराम् नवसंल्याका रसाः शङ्गारादयो यस्यां सा चासौ ख्चिरा मनोहरा च तां मितिं 
निर्माणम् आदधती प्रकाश्चयन्ती कवेः कान्यक्ठुः भारती कान्यधिष्ठातृदेववा जयति सर्वात 
षेण वतते, तां स्तौमीति परमाः ॥ 



र् नानेश्रटीकोपेते काव्यप्रकाे- 

नियतिशक्त्या नियतदटपा सुखदुःवमोदखभावा परसाण्वायुपाद्ानकम- 

दिसहकारिकारणपतन्त्रा पडला नन. द्व तेः तारि व्रह्मा निर्िर्तिनि- 

माणम् एतद्विलक्षणा तु कवि!डनिर्भितिः अन एव॒ जर्यात, जयतीोत्य्थन च 

नमस्कार आश्षिप्यत इति तां प्रत्यभ्नि प्रणत दूति छभ्यते ॥ 

इहाभिघेयं सप्रयो जनमि्याह-- 

काव्यं यश्षसेऽथेद्रते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 

सः परनिवदये कान्तादम्मिततयोषदशयुज ।। २ ॥। 

कालिदासादीर्नामिव यसः । श्रीहपौ द्धीवकादीनामिव घनम् ) राजादिगते- 

चिताचारपरिक्ञानम् । आदित्यदरेमेयूरादोनाभिवानथेनिवारणम । सकर्प्रयो- 

्ह्मसुषटितसूपं विद्धेण्वन् कारिका भ्याचष्टे--नियतिश्चच्त्येति । नियतेरद्टरूपायाः 

श्चक्तया सखरभावेन नियतं निर्यामतं ह्यं यस्याः सा, दुखदुःलमोहाः स्वाभावा वध्याः सा । 

मोहो भ्रमः! सांख्यमते सवपठा थानां व्रितयासमकत्वात् 
। परमाण्वादीति परमाण्वादिकं 

वदुपादानकारणं समवायिकारणम् । तथा क उ.्षेपणाटिक-पञ्चकमरमवायिकार्णम् जद्ना 

दण्डचक्रादिकमश्वरेच्छादिकं च निमित्तकारणम् | एदं चात्तमवाविकारणनिमित्तसारणस्पं 

यत्तहकारिकारणमप्रथानकारणं ठ्यरतन्तरा, अथ वा वरमण्वाचुदानकरारणसय यत्कर्मादिस- 

हकारिकारणं तदधंनेव्यथः । पडसा मदुराडियेदेन पड् स्ना वत्या सा? नच र्येव तैः 

धुरादिषद्सेः इवेव न॑ सनो. दैव न सट्बादौनाममनोरमत्वात् शङ्गारादाना सर्वन्प्रवि 

हयत्वमेव 1 निमीणसिनि निमीयते इति निर्माणं जगत् विदश्चणा चारस्वरूपा जयति 

उकषाश्रयो मवति जवनीव्य्थन उकण | नमस्कारः अपकरृष्टलक्ञानवोधनानुकरूलः 

प्रयोक्तपुरुषविरोषनिष्ट नमस्कार्यावपिकः करद्िरःसंयोगानकूल माननिको व्यागारविरघ्रः । 

आक्षिप्यते व्यज्यते मारव्यपेश्चया सर्वघामपक्रटतवज्ञाने सर्वान्तःपातिनि स्वस्मन्नप्यपक्- 

लज्ञानं व्यज्लनया न्धमिव्यनुवदति इति तां प्र्यस्मि प्रणत इति म्यत इति दिक् ॥ १ ॥ 

प्रयोबनमनदिश्य मन्दोऽपि न प्रवतत इति न्यायात् प्रयोजनाप्रतिपादन इष्टसाघनता- 

ानामावालेश्ाचवां प्रदतं स्वादत आह--इहति । भस्मन् न्ये, अभिधेयं तददोषौ 

म्द इत्यारभ्य वक्ष्यमाणे काव्यं सप्रयोजनं यद्यःपरगतिपटसद
िवम् आह् प्रन्थक्रटिति रोषः ॥ 

कव्यं य्चसे कीत्रथम् अर्थकृते घनकरणायम् व्यवहारविदे याचारवेदना थ शिवेतर- 

्चतये शिवा्ल्याणाटितरद् अमङ्गलन्तस्य क्षतये नाश्ार्थ॑स्यः भ्रवणसमनन्तसमेव पर 

निर्कतये परमानन्दं कान्ताया मनोरमायाः सम्मितं तुल्यं तस्य भावस्तत्ता तया उपदेदायुजे 

युक्तोपदेशाय मवतीति दोषः । यद्चसे इत्या तादर््व॑वतुर्था ! कत इत्यादिकं सम्पदा- 

दिक्छिगन्तम् ॥ 
काव्यायदयःपभरतेनि प्रयोजनानि दृष्टन्तेनोपपादयन् कारिकां व्याकरोति- कालदा 

सत्यादि । यद्यपि कालिदासादेरपि धनं घावकादीनामपि यञ्स्तथापि प्राधान्यादेतदुक्तम् । 

चावकनामा कविः भद्षंनाञ्जा स्ावकना्रीं नाटिका विस्च्य ततो बहुधनं रन्धवानिति 

जलोकयसिद्धिः । व्यवदहारविद इति व्याकरोति--राजेति । रचि सचिवगुदुन्यादौ च गतः 

प्ास्रो यः समुचितानारः पृथ्वीषालनादिव्यवहारस्तसरिच्चानम् । शिवेतरध्वतय इति व्याक- 

रोति-आदित्यदैरिवि ! ङुषरेगाक्तान्तो मयूरनामा कविः शतश्लोकात्मकं सूयस्दति- 

रूपं ,कन्वमकरर्षत् तेन तुष्टाः सूर्यो नीरोगं स्मणीयां तनुन्तस्मै दत्तवानिति जनश्रुतिः । 

अनर्थस पापस्य वत्फडस्य वा निवारणं शमनम्! सयः परनिदतय इति व्याक परपदायं- 



प्रथमोल्लासः । २ 

जनमाछिमूतं समनन्तरयेव रसाम्वादनसमुदुभूतं चिगछ्तिवेधान्तरमानन्दं 
प्रभतःम्मनशब्द्ध्रधानवद्दयास्तरभ्यः सद्रत्पम्मितःथनात्पयवसयुराजादौनिषय- 
सभ्यश्च शब्दाययोनु णभावेन रसाङ्नूनव्यापारप्रवतत्या विखक्जं यच्छन्यं 
लोकोत्तर वणनानपणङ्विकमं तनृच्ान्तेव सरसनापःदननाभिद्धग्बोक्रत्य रासाद- 

नितव्यं न राबगादिव्रदिव्यपदेद्य च यथायोगं क्वेः सद्रद्यन्य च करातीति 
सवया तत्र यतनीयम् ¦ 

नाट-चकटतत ) नक्टेतु वश्चःप्रचृतिदु फले मष्यूतं प्रधानयूतम् | सद्ःदायनद-- 

समनस्तगसिति | काव्वश्रवणानन्तगमेतरेत्वथः} अत्र दैनुमाद--रसास्वाद्(त ¦! रत्यत 
आत्वाद्रत इति व्युदखच्पा रसरदं रत्याटिच्यायिनावपगम् | प््वं च रदस्य स्याचमावत्य 

यःन्वष्टनेन विनावानभावच्यभ्िच निः सयजनेन मदुदमूतं निष्वन्नं नत गृषयत्या- 

ङ्ःद्िनम्डः तष्ट आह--किगह्िननि ¦ उमः=टमस्तनन् वद्यान्दरं यत्र; अवं न्वः- 
रःदि्ञने बटःदिकं विपयः जनं विच्चे अवतु ज रात्नकद् ॐ नन्द एदे विव उवं 
चेति न्वविघयादिरिक्तवेद्यःन्वरनपकयन्यमित्ति वबन्) निवरु>-दाम अनन्द सधि) 
मोश्नक्ःलिक्वह्यनन्दख्डटशम् ) अन्नासन्मिनेदि व्यन्कर नि--पन्नन्य 4 

तानि वयुदुल्यनि चव्दप्रधनःनि दानि च्टयात्वति वेन्वेः विवव सवद नपप्छयः ! छद 
माश्चवः- शब्टन्निधा--प्रयुनम्मिदः सदसस्मिनः, अान्तःनम्मदश्चति | रत्र छच्डनधानो 

वेदन्यतिरूप आच, रब्टप्रवानस चन्यं प्रदत्तनारूप्ःननः्रधानत्वं तथा हि-यथः नञ 

इवाधनेऽनिष्टनाधने निष्कले च ययाटकं नवेःजयतति दथः बेदाटि ? 
छरामाटेः अनिष्टमराचने ववेनवागाटः निष्वत्छे अजर ण्रयुनप्रयवायर 
सन्ध्याचन्टनाद च नियोजवर्ताति वेटादिद्यान्रत्य एचुरन्मतत्यम् ! यद्धु्छभ्मिताः मनठुल्या 

अथतावपर्यवन्त वे पुराणाठय इतिदहासाख्वानादयशच प्राचीन व्रत्तवर्णनानि न्ये) विरक्षममिरवृथः 
अयं भावः--वथा स॒हद् एवं कते एवं भवति इदि वस्तुदन्तमःचं योधयति, ठथैव पुराणतिहा- 
सादिरपीति सुद्टत्सम्मितखम्पुराणादेरिति । काव्यस्य वैन्नप्ये देतुमाद--अष्दाथंयारिति । 
शब्दो वाचकः अर्थो वाच्यस्तयोरंणमावेन अप्रधानतयेत्य्थः । ठे रणम हेत॒माद-रसाङ्केति 

रसस्य श्रद्धारादेरङ्गमृत उपायमूनो वो व्वापारो विमावानुमाञव्यनिचारिभावानां मल्नं व्य- 

ना वा तदवणतया तद्यरत्वेनेव्यथः एवं च काव्ये तादृद्व्यापारनिष्पाद्यरसस्येव प्रघान- 

त्वमिति भावः} विलक्षणं विद्यां वेधर्म्याश्रथः ] तथा च रुणीमूतद्यन्दार्थो भयकत्वमेव 
काभ्ये वैलक्षण्यम् । काव्यञ्चन्दाथमाह-लाकोत्तरेति । लोकोत्तरा लोकविलशक्षणा चमत्कारि 
बोधजनिका या वर्णना मुषदेः कमच्त्वादिरूपेण कथनादि तत्र निपुणस्य कवेः असा- 
धारणतादग्बर्णनात्मकं कमेत्यथंः ! कम् च योजनं न तुचारणं मोनिपदयय उवभिचारात् । का- 
सहेव कामिनोव । सगसतापाद्नन रससहितत्वापाटनेन अभिस्रु्ीद्धत्य सखप्रतिपाद्याथ- 
बोधा नकूलयत्नाश्नयो कख । एतेन कान्तासादद्यं दातम् । उपदेखमाइ--रामादिवदित्त । 
य्था कान्ता गुबाद्यधःनमपि कान्तं निजचातु्यण कयाक्षमुजविक्षपादिना सर्ततामापा् स्वा- 
भिष्रुखीक्घसय स्वस्मिन्य तयति एवं कान्यमपि रुलितपदसमूहोपदशिवश्चङ्खारादिरसेन नीति- 
शाल्रपराङ्पुखान् सुङ्कमारमतीन् राजङमारादीन् मधुरपानादिना गषघपराङ्नुखानाखानिव 
सदु पदे श्पस्वाथं प्रवतयतीति मावः} यथायोगं यथायोग्यं कवेः काव्यकृच : सदद्यस्य 
कान्यवासनापणिपक्बुद्धेः सवथा स्वंप्रकारेण तत्र काव्ये यतनीयम् उत्पादनय भ- 
स्वादनाय च यत्नः करणीयः } कान्याचचतुवंगंफप्राधिरिति साहित्यदपणे विदवनाथेन 
प्रतिपादितरिति॥ 

ध. 



४ नागे इवरैटीकोपतं काठ्यम्रकशे- 

एवमस्य प्रयोजनदवन्वा करणसाह- 

रकिरनिपुणनः सेकयासक्त्याच्वेन्न णत । 
पाव्यज्ञनिक्षयाऽम्याम इति हतुम्नदुधेषरे '} ३ |; 

राक्तिः किःवयीजरूपः संस्कारविशेषः यां विना काव्यं र् प्रसरेत् प्रसूतं 
वा उपदसनीयं स्यान. ! छोकम्य, न्थावरजङ्गसास्मकखोकटृत्तस्य साछाणां छन्दो- 
व्याकरणाभिधानछेलकरूः चतुषेगगजतुरग खड्गाद्िलश्रणप्रस्थानां _ काव्यानां 
च महाकविखस्वन्थिनम् ; आदिव्रहमःदित्तहसादीनां च विसशोनाद्र-युसत्तिः, 
काजञ्यं कल विचारथनुं च ये जानन्ति तदुपद् येन करणे योजने च पौनः पुन्येन 
रघृन्तिरिदि यः सुदता न तु व्यस्वास्नस्व कावयस्यो द्धे निमौमे समुल्लासे च 
हेतुन्न तु हेतवः ॥ 
एवमस्य कारणयुक्त्वा प्वरूपसाह्-- ति ह 

(१) तददोषौ इब्दा्थो मगुणावनलङ्द्रती पुनः कापि ॥ 
एवंविधं कान्य येन कारपन उद्धति तदाद--रशक्तिरित्याद् । यक्तिः; लोकलास्रका- 

व्याद्यवेक्चणणन्निपुमता;, काव्यक्तल्लयान्यःस इति एतस्तितयं तर्य काव्यस्य उद्वे निम्मणि 
समुल्लाते च देत॒रिति कारिका थः ¦ । 

पतदेव व्याकरोति-या्तिन्ति : कवित्वं पाण्ड्यं संनकोरविरोयः देवतःराधना- 
दिजन्यरसादिःउषवकवामनविदषः | ताददद्यक्तः कार्णनायां प्रमाणमाह--यां वनेति । 
न प्रसरेत् प्रसरं न प्राप्डुवा्, न जावतवा ¦ प्रस्रनं वेनि वा चछब्टःऽनात्यायातकः, <प- 
हसनीयं टोषवेदिष्यःत् ¦ स्यावरशति स्वाथंनन्छिवायून्वः स्थावरः । तदितरो जङ्धमः। 
कारिकायां ल।क्पटं खःक्यतं इति सोक इति व्युन्पच्या सखो कञ्तपरं चर्त दाचरणम् । 

काव्यकरणेपयोगौनि शआङणि दल्ञयति-साख्माणामिति । व्माटिनिवमयेःधक शां 
छन्दःशाख्म् । प्रकृतिप्रययविमागपूवकद्छज्टयव्युस्वाधायकं व्याकरणम् । अभिधानानां नाम्नां 
कोशः संग्रहः । कला दृत्वगीतादिचतुःष्टिकाः । चतुवंगां घमार्थक्राममोक्षाः । गजतुग्ग्रन्थः 
खाछिष्ोत्रादिः । खडगः करवालः । मादिपढाद् घनुर्वाणादिप्रतिपादकस्य स्नोपुरषलक्षण- 
प्रतिपादकसामुद्रिकादेराय॒वंदव्योतिःसाल्रादेश्च प्रहरणम् } महाकवोत्ति । वाल्मीक्याद्यः । 
इतिदहासादीनाम् । तलक्षणन्तु-- 

“घमाथकाममोक्षाणासुपदेश्चसमन्वितम् । पूवेदत्तक्थायुक्तमितिदासं प्रचश्चते ॥> 
इत्युक्तम् । यथा महामासतादि । अवेक्षणपदाथमाह--विमङेनान् ' पुनः पुनस्तत्त- 

त्दाथरादिगोचरानुसन्धानात् | निपुणतापदाथमाई- व्युसपत्तिः ) तत्तद्थरसादिगतो 
स्टतरसंस्कारः । कान्यरपद्ं व्याकरोति-काव्यं कनुंमिति। विचारयितुभिदि । सद- 
सदेति विवेचयितुम् । शिश्वापदायंमाद-- तदुपदृकेनेति । करणे निष्यादने योजने पदाना- 
मावापोद्धापे । अभ्यासपदं व्याचष्टे--पौनःपुन्येनेति } पूरवपूरव॑कृतिध्वंससदकृतो त्रोत्तरा- 
डतिः पोनःुन्येन भडनतिः । इतिदार्थमाह-- त्रयः समुदिता इति । घ्रः शक्तिनिपुणता- 
म्याखाः । तदुद्धवे इति व्याकरोति--तम्येनि । समुल्लासे उक्कय्तवे | कुतः समुदितानां 
देवत्वमव गाद--देतुरित्ति । “जास्याङृतिव्यक्तयः पदार्थः इति गौतमपुतर पदार्थ इत्यरेक- 
क्वनेन् य्या त्रिष्वेव पदद्क्यत्वं तथा देतुरित्यतरैकवचनेन दण्डचकादिन्यायेन परस्परसापे्चः- 
मनद दतत्वभिति रम्यते, न तु तृणारणिमणिन्यायेन व्यस्तानामिति फल्तोऽथं इति दिक् ॥ 

करन्वत्य कारणगुक्त्वा रुष्चणमाद--तदृदोषाविति ¦ शब्दाथौ शन्दार्थयुगखं तत् 



प्रथमोल्छासः । 

८ भ दोपगुणच्छ्कारः वक्ष्यन्ते कापोल्यननवदाह--यत्सवत्र साख्ङकासै, कचित्त 
स्फुटाखङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः । यथा-- 

वः कामारहरः स एव डि वरस्ता एब च्रक्षुपा- 
स्ते चास्मील्ितिमाख्तीद्ुरमयः प्राटः: कदम्बानिलाः | 
सा चेवाम्सि तथापि तत्र दुरतव्वादस्द्यखादिष्पै 
रेवारोधसि उतसीत्तदतटख चेतः सपुकण्ठते | २ ॥ 

अव्र म्ट्टो न कश्चिदल्ड्कारः रसस्य च प्राधान्याच्नाख्ङ्कारता ॥ 

य॒म् , आत्माटव्यञ्चकतवस्ये मवाप सत्वेन काव्य पठितं श्रतं यीतं रचितं ब्ुदधमिति 
व्यव्रटन्चनेन च॒ शन्दाथयुगरस्य काव्यत्वं सुवट्मिति मावः | सदोधऽतिव्यःप्निवारणायं 
विशिनषि--जद्पाविनि ! काव्यत्वविघय्का ये च्युतरसत्कःरटवः प्रव्लटोषास्तद्रहिताविति। 

अत्रत्यविद्चदविचारस्तु अन्धान्दराव्दसेवः । रिरुणऽतित्याक्ठिवारणाव सरुणाविति । 
माधुयाज.प्रसःदाख्या ये युणास्तसहिताविव्व्ः } यदपि नुणाना रैकनिष्ठत्न्तथापि परम्प- 
र्या रसाभनिव्यज्ञ्चव्दथनिश्वस्वनिति नःव नरल्कःरेऽतिव्याद्धिवःरणाय अनलङ्कती 

४ 
श्ट 

द्स्यादि । अत्र नजोऽल्याथकतवेनास्छुयाकल्यन्ननैतदुन्ं नवति यन्मवच्र स्ग्च््रो चनब्दा्थां 
काव्यं कचिछुयन ्धारषिरटेऽपि न काव्यन्वह्ः निरस्यः! कार्पीतिपदस्यारस्यादिति बोध्यम् (१) 

त्फुयाल्ड्ारविग्हविचिष्टं काव्ययुटादरति--यः कौ नारि | खःवानयतिकाया यपङ्दु- 
पञुक्तष्यपि वरोपकरण्णदिदु उक्कटोख्च्या तेघामयन्तोपादेयतां सूचवन्त्याः सखी मरल्युक्ति- 
प्यम् । अत्र सर्वत्र तच्छब्द उपयुक्तार्थकः, तस्य सवंचान्वयः अस्तीति क्रियाध्याहारश्व; तथा 
च-यः कौमारं बाल्य हृतवान् च रित्वानिति केमारहरः त्रियते प्रिक्ेन स्ववमङ्गीक्रियते 
इति वरः यद्यपि स एवास्ति उपयुक्त एवास्ति नानपयुक्तः, चेवक्षपाः चेत्रयत्रयो यदयपिता 
एव सन्ति उपञ्चक्ता एव सन्ति नानुषथुक्ताः उन्माश्तिः विकतिता या मारुती वासन्तिका 
तया सुरभयः सयोभनगन्धाः प्रौटा र्युद्पक्राः कटम्नस्य पुष्पविदोषस्य अनिल वायवो य~ 
द्यपि त एव सन्ति | अस्मीति अदमिव्यर्थकं विमक्तिधरतिरूपकमव्ययम् ¦ एव छन्दोऽप्यथकः) 
एवं च महमपि सेव उक्कण्डठाहेतुभूतमवस्यान्तर न प्रास्ेव्यथंः ¦ तथापि पूवां ्ोपथुक्तसकल- 
सामग्र्च्वेऽपि तत्रेति उपयुक्त इव्यर्थकं सुरतेदयाचयिमप्तम्यन्तत्रयेऽन्वेदि तेन स्वंषामुप- 
भुक्तत्वखछाभः तेन सुरतटीलाविधिरपि नान्याद्ो येनोकण्डा स्यादिति व्यज्यते | रेवाया नम॑दाया 
रोधसि तटे वेतसं वेतसकता सैव तस्वृश्वः तदरष्टितो वा तस्प त्रे अधः प्रदेशे सुर्तहदुयां 
व्यापारो गमनादिस्तत्सम्बन्धिनी खीला वेषविन्यासादिस्तस्या विधा संपादने चेतोऽन्तःकरणं 
समुकण्ठते सुकं भवतीवय्थः । चादृखछवक्रोडितं छन्दः । सृवर्मसजस्तताः सगुरवः 
खादृूविक्रोडितम् ॥ १ ॥ 

स्फटो न कथ्िदिनि | स्फुटस्वं च श्रिति प्रतीयमानव्वम् । अनर हये वर इव्या- 
यनुप्रासस्व॒ स्छरस्यापिं प्रकृदश्वज्गारस्सप्रतिकूरढणवरितत्वेन नाल्ङ्कारतेति मावः] ननु 
कारणाभावेऽपि का्या्पत्तिकथनं षिमावनेतिःः विभावनालक्षणस्य घटनाद्विमावनायाः स्फुय्त्वं 
वरोपकरणादीनामनपभुक्तत्वस्य “कारणस्य स्च्ेऽपि कार्याभावकथनमिः ति विदोषोक्तिखक्षणस्य 
घट्नाद्विरोषोक्तेः सुरत्वम् उपशरुक्तससरूपकारण्तचेपि अन्क्तण्डारूपस्य कायस्यामावादिति चेन्न 
अभावनोघकनञादिपदो सदाने एव तयोः स्फुय्खस्य स्वकरेण सआशिकेऽनङ्गीकारादिति दिक् 
नन्व विग्रख्म्भश्वज्ञाररसस्य स्फुरत्वाद्रसवदलङ्कारः स्फुट इत्यत आह- रसस्य चेति । 
रसस्याप्राधान्य एव तस्यालङ्कारत्वमिति ¦! “अयं स रसनोत्कषोःः इत्याद्यदादरणे पञ्चमोल्छस 
वक्ष्यमाणत्वात् ॥! 



६ नागेश्वसदीकोपेते काव्यप्रकारो 

तद्सेदान् कमेण 
(२) इदयुत्तसमतिङ्षयिनि व्य ङ्घये वाच्याद् ष्वनिषुषेः कथितः ।।४\। 

इदमिति काव्यं वुधैरवेयाकरणेः प्रधानभूतस्मोटरूपन्यङ्गगयव्यञ्जकस्य शब्दस्य 

ध्वनिरिति उयवहारः छवः ! ततस्वन्मतानुसारिभिरस्यरपि न्यग्मावितवाच्यन्यङ्खगय- 
व्यञ्जनक्षमस्य खब्दाथेयुगदस्य । यथा- 

निदलेषच्युतचन्दन स्तनतटं नियष्टरागोऽधरो- 
नेत्रे दुरमनञ्जने पुखुकिता तन्वी तवेयं तयु 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे ! 
वापीं स्तदुमितो गताऽसि न पुनस्तस्याऽधमस्यान्तिकम् ।। २॥ 

काव्यभेदान् क्रमेणाह--इदमुत्तममिति । वाच्याद् अभिधावत्तिप्रतिपाद्यादर्थाद् व्यङ्गं 
व्यज्ञनदरनतिप्रतिणद्येऽथं अतिश्चविनि अतिचमत्कारजनके सति उदमेतक्काव्यं बुधैत्तमं काव्यं 

कथितं स्वीक्रतम् | तदेव बुधैः ध्वनिपण्डितैः धवनिः कथितः ध्वनिस्त्च्यते ( २ ) 
वैयाकरणैः महामाप्यकारादिमिः प्रधानभूतो यः स्फोटं स्फुटयति प्रकाञश्चयति अथ्मिति 

स्फोरस्तनद्रपं यद्यद्धचं तद चज्ञकस्य शब्दस्य ध्वनिः ध्वनति स्फोटं व्यनक्तीति ध्वनिरिति व्यव- 

हारः कृतः प्रतीतपदाथयोधष्वनिः खन्द इत्यादिना } अयं मावः-अआद्युविनादिनां वर्णानां 
मेककामावादानपूर्व्णाः ज्ातुमराक्यत्वास्कथ' दाब्दाथवोघ इत्याशङ्कय पूवपूववर्णनमवजनित्- 
संस्कारसहितान्तिमवर्णानभवेन स्फोयो व्यस्यते स च व्यज्खयात्मकः शब्दौ निव्यो ब्रह्स्वरूपः 
सकलग्रत्ययप्रत्यायनक्चमोऽङ्गीक्रियते, तद्रयञ्कृश्च वर्णत्मिकः दाब्दः वृत्तिस्तु व्यञ्चनैव सङ्ताद्य- 
भावात् ठद्रयज्धकश्च शब्दो ध्वनित्वेन व्यवहियत इति वेयाकरणमतमि!त । तत इति । यत- 
सतैर्व्यवहदारः कृतस्तस्मात् । तन्मते । वैयाकरणमतानत्तारिमिः । अस्येरपोति । ध्वन्या- 
लठोककारप्रतिभिरलङ्कास्कारिमिरपि | न्यग्भा!व्तेदि | न्यग्मावितमधरधानीमूतं वाच्यं 
मुख्यो ऽर्था येन् तादृसस्य व्यङ्खघयस्य व्यज्ञने ध्वनने क्षमस्य समथस्व | शच्दाथग्रगख्म्यति । 
तद्रपस्योत्तमकाव्यस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कतः 

ध्वनिकाव्यमुदाहरति-- निमचेपनि । नायकानयनाय प्रितां तमुपञुल्य समागतां दतीं 
प्रति स्ञानकायप्रकाश्चनद्रारा सम्भागं प्रकाञ्चयन्त्या विदग्धोत्तमनापिकाया इयमुक्तिः | अयि 
मिथ्यावादिनि असत्यभाषणद्यीटे ! बान्यवजनस्य मद्रमसुद्ननस्य अक्ञातोऽनाहःचितः पीडाया 
दुःखस्यागम अगमनं यया तत्सम्बुद्धो हं दृति संदेदादरे ! वमतो मत्सकाचाद्यावीं दर्धिका 
लातुं सानाथ गतासि गठवत्यसि, तस्य बहुधा छतापराघस्य अत एव अधमस्य दुःखप्रयोजकर- 
कमश खस्य नायकस्य अन्तिकं समीपं न पुनः नैव दाति | स्नानोपधादकान्याह-निःसषः- 
यतस्तव स्तनयोस्तरं प्रान्तदेश्चः निष्दोप्रं यथा तथा च्युतं स्खलितं चन्दनं यस्मात्तथामतम् | 
एवमघरः अधरोष्ठ निःरेषं वथा तया मृष्टः शुद्धो रागस्ताभ्बूलरक्तिमा यस्य तयायुतः । एं 
नेत्रे चक्षुष दूरं प्रान्तभागे एव अनज्ञने कलररद्िते तथा इयं प्रसयक्षदश््यमाना ठव तन 
शरीरं तन्वी का अत एव् पुलकिता पुटका: रोमोद्गमाः संजाता अस्यास्तथामूतेत्यर्थः 
सत्र मिथ्यावादिनि इत्यनेन तदन्तिकृमगस्वेव मया गत्वा बहुशः प्रस्रादिर्तोऽपि नागत 
इति मिध्यव॒वदसीति व्यज्यते । अक्ञातपीडागमे इत्यनेन स्वाथेपयावणता व्यज्यते । दूति 
इत्यनेन मिथ्यामाषणसीरुत्वयोग्यता व्यज्यते, अत एव सखि इति नोक्तं प्रतारणाकत्रत्रात् । 
स्तनवटमित्यनेन तटे एव मद्नाधिक्यात् अन्यत्र नाय॒ककरपराम्चमावात्तर्स्येव तथामूत- 



प्रथमोल्लासः । ७ 

अन्न तद्न्तिकमेव रल्नुं गताऽसीति प्राधान्येनाऽघमपदेन व्यज्यते । 
(३) अतादृशि गुणीभूतन्यङ्धय व्यङ्घ्ये तु मध्यमम् । 

अतारि बाच्याद्नतिश्चायनि । यथा- 
ग्रामतरुणं तरण्या नववञ्जुलमञ्चरीसनाथकसम् । 
परयन्व्या भबति सुहनितरां मछ्निा मुखच्छाया ॥ ३॥ 

अव्र वञ्जुरखुकतागृहे दत्तसङ्केता नागतेति व्यङ्ग यं गुणीभूतं तदपेक्षया वाच्यस्येव 
चमत्कारित्वान् ॥ 

(४) शब्दचित्रं बाच्यचित्रमव्यङ्कयं त्ववरं स्मृतम् ।॥ ५ ॥। 
चित्रमिति गुणालङ्कारयुक्तम् । अव्यङ्गयमिति स्फुटगप्रतीयमानाथेरष्ितम् । 

अवरमधसमम् । यथा-- 
सवच्छन्दोच्छलदच्छकच्छङ्कहरच्छातेतरम्बुच्छटा- 

त्वमिति व्यञ्यते ¦! अधर् इत्यनेन कामल्ास्त्रे अधोष्ट एव चुम्बनविधानात्तत्रेव तथात्वमिति . 
व्यज्यते ¦ दूरमनञ्जने इत्यनेन प्रान्ते एव कामशास्त्रे चुम्बनविघानात्ततरेव तस्छृतमनञ्जनत्व- 
मिति व्यव्यते | अच्राञवमपदस्य प्राधास्येन व्यज्ञकत्वं दश्ंयति--अत्रेव्यादिना । प्राधान्यं 
च इतरनायिकासम्भोगस्य विप्रलम्भोदह्पकसेन वाच्यापेक्षयाऽतिंश्चयितत्वादिति दिक् ॥ २॥ 

मध्यमकाव्यं लक्चयति--अतादरेनि । व्यज्भवे व्यज्खयाथं अतादच्ि वाच्यादनतिद्यायिनि 
वाच्यापेक्षयाऽतिद्ययचमःकाराऽजनके सति मध्यमं कान्यम् | तदेव गुणी मूतव्यङ्खधमिति 
बुधैः कथितमि्य्थः (३) 

व्यङ्गयस्य वाच्यादनति शायिषं यू नवेन तुस्यखेन चेति द्विविधम् । तत्रा्यमुदाहरति- 
रामेति । स्वयमेव सङ्केतं क्रत्वा गृहकायव्यासंगवरोन सङ्कतस्थानमनागतायाः सङ्केतस्थान- 
गमनं ज्ञापयितुं तत्रव्यवज्जुलमज्ञरीमादाय उपगदमुपनायकं दष्ट्वा विषण्णायाः कस्याश्चिदुप- 

नायिकाया विप्रम्भामास्वणनमिदम् } नवा नूतना वज्जुच्स्याखोकस्य मञ्जरी तया सनाथो 

युक्तः करो यस्य तथामुतं ग्रामतरुणं मुहुश्यं पदयन्त्या अवरोकयन्त्यास्तदण्या मुखच्छाया 
मुलकाम्तिनिदयमव्यन्तं मलिना मवर्तत्य्थः ! अत्र प्रामतरदण इत्यनेन भ्रामे एकस्तरुण- 
स्तेन मरामस्थसकल्युवतिप्राथ्य॑मान तया दुल्ल मत्वं व्यज्यते । तरणं तरुण्या इत्यनेन दयो- 
स्तरुण्त्वेन परस्यरानुरागौत्कपषां व्यम्यते ॥ ३ | 

गुणीमूतव्यङ्गय ठर्शायति--अत्रेति । रुरणीभृतत्वे कारणमाह--तदपेक्षयेति । उक्त- 
व्यद्धव। पेक्षया वाच्यस्य मुष्रच्छायामाटिन्यातिद्यस्य चमत्कारित्वात् आस्वादजनकत्वात् । 
द्वितीयस्य ब्राह्मणातिक्रमव्याग इत्यादिना पञ्चमोल्लाते उदाहरिष्यते ॥ 

अघमकराच्यं लश्षयति-ङश्ञ्द चिरमिति । अव्यङ्कयं काव्यमवरमधमं स्यतम् । तदेव 
बुधैश्विजमिति कथिततमिव्यध्याहारल्भ्यम् । तच्च चिं द्विविधं शब्दचित्रं वाच्यचिं 
चेव्यर्थः (४) 

ननु व्यङ्गयरदितस्य काव्यस्यासम्मवादित्याशङ्कय अव्वङ्ग्थपदं व्याच्-स्छुटप्रतो- 
यमानेति । प्रतीयमानो व्यङ्गयः । ॥ 

शन्दचिघ्रमुदादरति-म्बच्छर्देति । मन्दाकिनी गङ्गा वो युष्माकं मन्दां पापमश्यनं 
व अह्वाय न्चटिति भिद्यात् अपनयतात् ! कीदशी ए स्वच्छन्द् स्ववशं यथा स्यात्तथा उच्छऊ- 
दुद्गच्छत् अच्छनिर्भलं कच्छस्य तय्परदेश्चस्य कुरे तरङ्गकरृतविडे छतं इुव॑लं तदितरद् 



नागेदवरोटीरोपेते काव्यप्रकाशे 

मृचछंन्मोहमहर्षिहषेविहितन्लानाह्निकाहाय वः । 
भिद्यादुघदुदारदटंरदरी दीघोदखद्रटम- 
द्रोदयोद्रेकमहयोभिमदुरमद्ा मन्दाकिनी मन्दताम् ॥ ४॥ 

विनिगैतं मानदमात्ममन्दिराद्भवद्युपशरुत्य यद्च्छयाऽपि यम् । 
ससं ्रमेन्दुद्रतपातितागलानिमीखिताक्षीव भियाञमरावती ॥ ५॥ 

इति काव्यप्रकाशे काव्यस्य प्रयोजनकारणस्वरूप- 
विरोषवणनो नाम धथम उल्छासः ॥ 

अथ द्वितीयोल्लासः 
क्रमेण राब्दाथंयोः सवरूपमाह- 

(५) स्याद्वाचको रक्षणिकः शब्दोऽ व्यञ्जकस्त्रिधा ॥ 
अत्रेति काव्ये । एषां स्वरूपं वश््यते । 

वेगातिशयेन बलवद् यदम्बु जलं तस्य च्छय पग्परा तया मूच्छन् विनश्यन् मोहोऽलानं 
येषान्तेमंहषिमिर्हषेण सन्तोषेण विहिते कृते खानं च आहिकञ्च सलानाहिके यस्यान्ताहशी, 
मनेन महषिसेव्यत्वेन तोर्थान्तरादतिशगिते प्रदश्यं नयन्तराद्विरेषं दशंयति--उद्यदिति । 
उदन्तः प्रकाशमाना उदारा महान्तो दुत मेका यामु एवंविधा दर्यः कन्दरा यस्यान्त- 
याभूता } तथा ठीर्घा भायता अदग्द्रिः शाखादिबाहुल्येन अकृश ये द्रुमास्तेषां द्रोह 
पातनं तेनोद्रेक ऊ्वप्रसरणं येषामेवम्मूताः ये महोम॑यो वृहत्तरङ्गास्तमेदुरो निविडः पुष्टो 
वा मदो सर्वो यस्यास्तथाभूता । शओादृलविक्रीडितं छन्दः । अत्र च्छकारस्य महर्धिहत्यस्य 
आहिकाहवायेत्यस्य दकारस्य मन्दमन्देस्यस्य चानुप्रासः शग्दाच्ड्धारः । यद्यपि मन्दाकिनी- 
विषयो स्याख्यो मावस्तीर्थान्तरादायिक्यवर्णनाद्वयतिरेका्ङ्कारश्च व्यङ्गघोऽस्ति, तथापि 
अनुप्रास कवेस्तात्पयत्सि तिरोधीयते इत्यव्यज्थमिदं काव्यम् ।। ४ ॥ 

अथचित्रमुदाहरति--विनिर्गतभित्ति। इयग्रीववधनाटके पद्यमिदम्) मानं द्रति खण्डय- 
तीति मानदस्तं यं हयग्रोवमात्मनो मन्दिरा्निजगृहात् यद्च्छया स्वेच्छयापि न तु युयुत्सया 
अन्यापि कयाचिदिच्छया विनिगतं उपश्रुत्य कर्णोपबर्गिकया श्रुत्वा ससम्भरनेण समयेन 
त्रथुक्तन वा इन्द्रेण हूतं धरं पातिता यथाकथञ्चिनिक्षिपता अर्गला कीलकं न तु कपाट. 
फलद्वयमेव यस्थाः सा अमरावती इन्द्रनगरी भिवा मयेन निमीलिते सङ्कचिते अक्षिणी नेते 
यया सा तथाभूतेव मवती्यथंः । द्वाश्स्य नेत्रस्थानापन्नत्वात् सम्धाप्ते भये नेत्रनिमीखनं 
खोणां स्वभावः । वंशस्थदृत्तम् । जतो तु वं्यस्थमुदीरितं जराविति लक्षणात् । अत निमी- 
छिताक्षीबेद्युखक्षाऽथारुङ्कारः । उप्पेक्षायां कवेस्तात्र्यात्सन्तोऽपि बीररसादयो ग्यङ्गयास्ति- 
रोधीयन्त इ्यव्यङ्गयमिदं काव्यम् | ५ ॥। 

इति कात्यप्रकारो नायेकवरीरीकायां प्रथमोल्लासः )। 

शब्टाथोँ काव्यमिति लक्षणे शब्दस्य प्राथम्यात्तद्विमागप्रतिपादकसूत्रमाह- स्याद्वा चक् 
इति । अतर काव्ये वाचको लाक्षणिको व्यज्ञकशचेति त्रिप्रकारः शब्दः स्यादिति सूत्रार्थः | 
गोशब्दस्य रक्षणिकेऽन्तमाविस्याम्रे वक्ष्यमाणत्वात् चिषेत्यक्तम् 1 व्यञ्चकशब्दर्य वैरोषिका- दिभास्वैऽसत्वात्कान्य इत्युक्तम् । एषां त्रिविधानां रक्षणं वक्ष्यते (५) 



द्वितीयोल्छासः ९, 

(६) वाच्यादयस्तद्थ; स्युः-- 
च!च्य-दटन््य-उ्यङ्खयाः । 

(७)--तात्पथाञ्थांऽपि केषु चित् | & ॥ 
आकाङ्का-योग्यता-सन्निधिवशद्रस्यमाणस्वह्पाणां पदार्थानां समन्वये 

तात्पयार्थो विदोषवपुरपदार्थोऽपि वाक्याथः समुल्टसतीत्यभिहितान्वयवादिनां 
मतम् ! वाच्य एव वाक्याथं इव्यन्विताभिधानवादिनः ! 

(८) सर्वेषां प्रायञोऽथानां व्यजफत्वमपीष्यते | 
तत्र वाच्यस्य यथा-- 

माए घरोवअरणं अज्ञ हं णत्थि त्ति साहिञं तुमए | 

अथाज्िमजते-- वाच्यादय इचि | तें वाचक-लाक्षणिक-व्यञ्कानापम्रथां वाच्य- 
ख्यव्यङ्गघाः स्युरिति कारिकाः (६ ) 

ननु वाक्याथ॑स्यापि व्यज्ञनारूपन्यापाराश्नवत्वेन तद्धिभागोऽपि कठुंमुचित इत्यत आद-- 
तात्पयार्थोपोति । ताव्पर्याख्यड्त्तिप्रतिपाद्योऽर्थोऽपि केपुचित् अभिदितान्वयवादिनाम्मते 
इत्यर्थः (७) 

एतद्विषरणोति-आकाक्षिव्यादिना । पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननभव- 
कत्वमाकाक्षा | अथाञ््राधो योग्यता | पटानामविलम्बेनोचारणं सन्निधिः) आकश्चारहितं 
-चक्यंन प्रमाणं यथा गौरश्वः पुरुषो हस्ताव्यादि ! योग्यतारदितं न प्रमाणं यथा वदह्विना 
सिञ्चती्यादि | सन्निधिरहितं न प्रमाणं यथा प्रहरे प्रहरेऽसदहोचारितानि गामानयेत्यादि- 
पदानि । वशान् प्रयोजकात् । वक्ष्यमाणेति जात्वादिजातिरेव वेत्यादिना । समन्वये 
परस्परसम्बन्धे बुयुत्िते तात्पयोथः वालयाख्यच्रत्तिप्रतिपाद्यः । विरोषवपुः बाच्याद्यथं- 
विल्क्षणङ्छरीरः | अपद्ाथः प्रसयेकपदब्रचययविषयः । वाक्याथ: पदसमृहगम्यः । समुल्छसति 
अनमवविषयो मवति । अिरहुतान्वयवाद्नाम् । अभिहितानां स्वस्वन्रच्ा 
पदैरुपस्थितानामर्थानामन्वय इतिवादिनां मामाघकानाम्.। वत्ति विना अथदोधनेऽतिप्रसंग 

इति वाक्याथलूपे संसगं शब्दस्य ताव्य्याख्या वृत्तिरभ्युपगन्तव्या तव्प्रतिपाद्योऽथस्तात्प्याथं 
इति दि तेषाम्मतमिति भावः} अथ गुरखुसम्मतं पक्ान्तरमाद-- वाच्य एवेति | पदस्मूह्- 
गम्यो वाक्यार्थः| स वाच्यान्तगंतपदाथं एवेति देवदत्त गामानयेव्यादिव्रद्धप्रयुक्ते तादय 
व्यक्तिसञ्ारे मध्यमवब्द्धप्रह््ति द्रा बालोपि तस्य वाक्यस्य तदथबोधकतामनमाय गां नय 
अडवमाहरेति अनन्तरवाक्यप्रयोगाद् गवबापसरणे अश्वाहरणे च प्रवृत्ति दृष्ट्वा अन्वयन्यति- 
रेकाम्यां कारकपदस्य क्रियापदार्थाज्िते कारके क्रियापदस्य कारकपदार्थाच्वितक्रियायां च 
दाक्तिमवधारयति । ततश्च प्रयो गकाठे तस्य बारस्य प्रथमत पवान्वितबुद्धिर्जायते तेनाऽभिध- 
येवाऽन्वयत्रोधोपपत्तौ किन्वा्प्यरूपव्रचन्तरेणेति प्रभाकरगुरो्मतमिति बोध्यम् ॥ 

केवलं शब्दस्यैवा थस्य व्य्धकत्वमिति बाच्यस्येवाथंस्य व्यञ्चक्ृत्वमिति च श्भा वारयति- 
स्वंषामिति। वाच्य-लक््य-व्यङ्गयानामर्थानामपि प्रायञ्चो व्यज्ञकत्वभिष्यत इति कारिकाथः | 
वक््रादिवेशिष्टधानवतारेऽथन्तिरव्यञ्ना न सम्भवतीति प्रायश्च इत्युक्तम् (८) 

वक्तृवैिष्टयादाच्याथस्य व्यज्ञकत्वमुदाहरति--माए इति । उपनायकसंगमाथिन्याः 
कस्याश्चित् भन्मेन्धनायानयनव्याजेन बदिग॑न्तुं मातरं प्रस्युक्तिरियम् । 

मातय््ोपकरणमद्य खड नास्वीति साधितं स्वया । 



१० नगोदवरीटोकोपेते काव्यग्रकारो- 

ता भण किं करणिल्नं एमे ण वासरो ठाई ॥ £ ॥! 
अचर स्वैरविहार्थिनीति व्यज्यते | रक्ष्यस्य यथा- 

साहेन्ती सहि यहं खणे खणे दुम्मिआसि मज्ज कए । 
सम्भावणेहकरणिञ्जसरिसयं दाव विरइयं तुमए ॥ ७ |! 

अत्र मलयं रमयन्त्या सवया शचुत्वमाचरिततमिति छक्त्यं तेन च कामुकूवि- 
घयं सापरान्वत्वप्रकाशनं व्यद यम् । व्यङ्गयस्य यथा- 

उअ णिच्रलणिप्पंदा मिसिणोपत्तम्मि रेहइ बखाआ । 
णिम्सखमरगञमाजणपरिद्टिजा सद्कत्तिष्व ॥ ८ ॥ 

तद्धण कि करणीयमेवमेव न वासरः स्थायो ॥ 
हति संस्कृतम् । हे मातः } गृहस्य सम्बर्धि उपकरणमन्नन्धनशाकादिकम् अद्य खदु 

निश्चितं नास्तीति त्वया मवत्या साधितं प्रतिपादितम् , तत्तस्मात् भण बद् अन्नन्धनादिसंपाद- 
नाथं बहिगमनमाज्ञापयेति यावत् } ॐ करणीयमनत्र कविखब्दः क्षेपे न किञितकर्तंव्यमिव्यर्थः | 
किं च वायो दिवसः एवमेव ईदद्यावस्थ एव स्थायी स्थिरे नेव्यथंः | अत्र मातस्त्यिनेना- 
रंघनीयाज्ञत गहे इत्यनेनावदयकता उपकरणमित्यनेन अन्यथासिद्धिपरिद्वारः । अन्रस्यनेनं 
अद्येव सम्पाद्यम् साधितमिव्यनेन यदे सत्वशङ्कानिरासः न्वयेत्यनेन स्वकल्पनापर्िद्ारः । 
तदित्यनेनावद्यवक्तव्यत्व भणेव्यनेन स्वप्ररणम् एवमेवेव्यनेन दिवसावसाने त्वत्परितयापिं 
कुटखांगनया मया न गन्तव्यमेवेति च ब्योव्यते । अत्र व्वभिचारिणीरूपवक्तृक्तम्नन्धास्स्वेर-- 
विदहाराथिनी एषेति सामाजिकैरव्यंञ्ञनया बुध्यते | ६ ॥ 

बोद्धञ्यवैशिष्टयाल्ल्ष्याथस्य व्यज्ञक्त्वनुटादरति--साहेन्तीति । प्रियानुनयाथ' प्रेषिता- 
न्तामुपसुज्यागतां दूती प्रि नायिकाया उक्तिः । 

साधयन्ती सलि सुभगं क्षण क्षण दूनासि मक्करते | 
सद्धावस्नेदकर्णयसदटशक तावद्विरचितं स्वया ॥ 

इति संस्कृतम् । हे सखि मल्छृते मदर्थं सुभगं सुन्दरन्तन्नायकं साधयन्ती अनुनयन्तौ 
त्वं क्षणे क्षणे प्रतिक्षणं दूना विन्नाऽसि, त्वया तावत्तद्धावः साधुत्वं स्नेहो वात्सल्यं तयोः 
करणीयं कायं स्दशमुचितं विरचितं कृतम् ¦ सद्धावस्य यत्कायं स्नेहस्य च यदुचित तद्ि- 
रचितमिस्यथः । अच लष्षवं व्यङ्गय च व्रिभजति--अच्रेति । अत्र क्षमिताद्यनुमित्प्रियो- 
पमुक्तत्वान्मिवत्वरूपग्रुख्याथवावे सदशपदेन श्दलाचरणरूपं वि सदयं र्यते । मक्त 
इत्यनेन स्वकृत इति दूनासोत्यनेन दृा्चव्यथश्च श्यते । तेन रक्षयवाक्या्थेन कामका च 
कामुकश्चव्येकदाप्रेण तयोर्िषयकरसापयघववप्रकाखनं सदृदवैव्यज्ञनया गम्यमिति भावः ॥ ७ ॥ 

व्यज्धयाथस्य व्यज्ञ्समुताहरति --उअ णीति । उपनायकं कस्याश्चिडुक्तिरियम् | 
पद्य निश्वखनिष्यन्दा विभ्सिनोपत्रे राजते वल्मक्रा | 
निरमख्मरकतभाजनपरित्थिता शङ्क्क्तिरिब ॥ 

इति संस्छृतम् । वरििन्याः कमशिन्याः पत्रे र्णे करल।का जकपटिक्तः राजते शोभते इति 
त्वस्पद्येति वाक्यार्थस्य कमत्वम् । कथम्भूता, निश्वखा चासौ निष्पन्दा स्यानान्तरपरापिका 
दारीरक्रिया चलनं, स्थानान्तराप्रापिका<वयवक्रिया समन्द इत्यपौनसक्स्यम् । शीतोष्णं जल- 
मित्तिव्करमधारयः । केव राजते, निर्मलं स्वच्छं॑यत् मरकतस्य नीलमणे्माजनं पा तत्र 
परिस्थिता विमाना शङ्कुश्॒क्तिरिव शङ्खनि्भितं श्चक्याकारं चन्दनादिनिधानपा्मितेवर्भ; } 



दितीयोल्छासः १९ 

अत्र निष्पन्दप्वेन् आदवस्तत्वं तेन च जनरहितखम् › अतः सक्कृतस्थानमेतदिि 
क्याचिक्तञ्िखव्युच्यते । अथवा मिथ्या वदसि, न व्वमत्रागतोऽभूरिति उयञ्चते ॥। 

वाचकादीनां कमेण सवरूपमाह- 

०) साक्षात्यङ्नितं योऽथेममिधचे स वाचकः ।। ७।। 

इदागृहीतसङ्केतस्य शब्दम्या्थप्रतीतेरभावत्सङ्कतसदहाय एव राब्दोऽथवि- 

दोषं प्रतिपादयतीति यस्य यत्राव्यचधानेन सङ्कतो गद्यते स तस्य वाचकः । 
क भटो [ष ¢ (+ ० 

(१०) सङकेतितथतुर्भदो जात्यादिजातिर वा | 
यद्यप्यथक्रियाकारितया प्रवरत्िनि युत्तियोग्या व्यक्तिरेव, तथाऽयानन्व्याद्रयः 

भिचाराच्च तत्र सङ्केतः कलँ न युज्यत इति गौः ञुक्श्चलो डित्थ इत्यादीनां विषय- 
क [क ॥ क विभागो न प्राप्नोतीति च तदुपाधावेव सङ्कतः। 

१, कन्व 

अनर वाक्येन निष्यन्दस्वेन आदवस्तत्यन् अर्भःतस्वं व्यङ्गम् । अनेन व्यङ्गवन जनरर्दिततव निजंनघ्वं 

वयङ्धयम्। फलितमाद-अत इत । कच्छिसनी ति । सङ्कवस्थानानिना प्रण प्रति उच्यते व्यञ्जनया 

प्रतिपाद्यते } सम्भोगाद्विवरलम्भद्य मघरुग्खेन तत्र वोजयति--अथं वेति । अच्र सङ्कतत्थाने 

निष्पन्दत्वेन जनगमनामावात् स्वं नागता अहन्त्वागत् इति मिथ्यावादिनं प्रति व्यज्यते ।}८} 

वाचक्र-लक्षणिक-व्व्धकानां चब्डाना क्रमेण सखरूपमाद--साक्लादिति | वः शब्दः 

साचातसङ्कतितमव्यव वानेन गटीतसङ्कतमर्थंजत्यादिरूपम् अभिघत्त प्रतिपादयति स॒ इष्ड) 

वाचक इत्युच्यते इति कारिकाथः (९) [त 

विन्रमोति-- इर्टेति । इह टोकव्यवह्यरे अन्बयभ्वतिरेकाभ्या गृहं तसद्धतश्चानस्यवा- 

प्रततिजनकतवेन सङ्कतग्रहसदाय एव शब्दोऽर्थविशेषं प्रतिपादयति मभिधत्ते, अती यस्व 

शब्दस्य यस्मिन्नरंऽ्यवधानेन साकारता ज्ञाने उपयु्यते स शब्दः तस्याथस्य वाचक 

इव्युच्यत इति । 
अथ विमागूर्वक्रसङ्कतितमर्थनदर्ययति- -घङ्कतित इति । सङ्कतग्रहविषयो ऽथ॑श्चतु- 

विधो मवति । तानाह-जात्यादिरिनि । जाति-गुण-क्रवा-वदच्छस्पः। एननसहा- 

भाष्ये सशरम् ! जातिरेव मामां दकमदमेतत् । 

ननु शनिमराहक्व्यवहाग्तय व्यक्तावेव दश्चनात्तरैव शक्तियुंेन्याशये नाशङ्कते --यद- 

पीति । अर्थाय प्रयोजनायया च्छिया गोरानयनादिरूपा तत्कारितया तच्निर्वाद्क्तवेन प्रह 

सिनिद्रयोर्योग्या पिषय;मूता व्यक्तिरेव जःत्याच्थाश्रय एव न जात्यादिः (१०) 

समाघत्त-तापी व) सवात व्यक्तिधु सद्तग्रदो व्यव्दारनिर्वांईक इति स्वीकारे व्यक्ता- 

नामानन््यादेकपदोपस्थिव्यसम्भवेन तत्र संकेतो प्रदातुमद्यक्यः । एकस्या ऽयत्तौ सङ्कतग्रहो 

व्यवह्।रनिर्वाहक इति स्वाकारे च यस्यां व्यक्तौ संकेतग्रह स्वीक्ृतस्तदतिरिकता वास्तच्छन्दाद्ानं 

न त्याटितिव्यमिचार इति हेतोभ्य्त। संकेतग्रह कतु "मशक्य इति तदुपा्विव तस
ा व्यकतेरपाधा 

व्यवच्छेदकधर्मे जात्याटावेव सकेतः कत्त युज्यते, किं च गत्वरूपजातिमान् सङ्कलः 

वान् चलनरूपक्रियावान् डित्थनामाऽ्यमिति वार्येण गौः शक्त इत्यादिप्रयोग चतु भर्गा 

च्दिन्दैः वैवेका गोव्यक्तिदच्यत इति ग्रदचिनिमित्तमेदामावेन धटः कर्छ इतिवसयाय- 

तयाः सदहधयोगो न स्यात् \ व्यक्तिवादे व्यक्तरेव प्रदततिनिमित्त्वा्स्याशवेकत्वाद् उपाधितरा- 

दिमते तु उपावेजा्यादेः प्रदृ्िनिमित्ततवेन तस्य च मेदाद् गवादिद्चब्दानां प्यावस्वामावेन - 

सदप्रयोगः सुलभ इति भावः ! विषयवि माग इति । िषयस्य प्रडत्तिनिमिततस्य विभागो 



१२ नागेरबरीरीकोपेते काव्यप्रकार- 

उपाधिश्च द्विविधः--वस्तुधर्मो वक्रतृयदच्छासच्रिवेशितश्च । बस्तुधमेऽपि 
द्िविधः-सिद्धः साध्यश्च । सिद्धोऽपि द्विवधः-पदार्थस्य प्राणप्रदो _ विेषाधानहे- 

(~~ > 1 ^ मु गट गोः 

तुश्च । तच्राद्यो जातिः । उक्तं हि वाक्यपदीये “न हि गोः स्वल्पेण गोनोप्य 
गोत्वाभिसम्बन्धात्तु गौरिति? । द्वितीयो गुणः खुक्तादिना हि छव्य सत्ता वस्तु 
विक्चिष्यते । साध्यः पवा परीभूतावयवः क्रियारूपः । | 

डित्थादिशब्दानायन्त्यवुद्धिनिग्रोद्यं संहतक्रसं स्वल्पं वक्वा यदच्छ्या 

डित्थादिष्वर्थैषुपाधित्वेन सन्निवेहयते इति सोऽयं संज्ञारूपो  यदृच्छाद्मक दत । 
गोः शुक्तखलो डित्थ इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां भ्रवृत्तिरिति महाभाष्यकारः । 

परमाण्वादीनान्तु गुणमध्यपाटात् पारिभापिकं गुणत्वम् । गुणक्छियायदच्छानां 
नि 
भेदो न प्राप्रोति न स्यादि्यर्थः । वस्तुधर्म वस्तुनि व्यक्तो समवेतो धमं जातिगुणक्रिया- 
रूपः यक्चा यदृच्छया स्वेच्छया सरिनवेशितः सद्कतसम्बन्धेन तत्तद्वभिणि स्थापितो देव- 

दत्तादिनामरूपश्च साध्यः साघ्यतेन विवक्षितो धात्वथंरूपः पदाथस्य गवादेः भ्राणव्रदः 
प्राणो व्यवहारयोग्यता तद्द: तन्निर्गाहकः सकलर्व्यक्तिव्ृत्िर्जातिरिति यावत् | वदोपा- 

धानहेतुः बिरोषस्य सजार्तयेभ्यो व्यावत्तंनस्य आधानं प्रत्ययस्तस्य देतुः । अत्र मान 
माह--उक्तं हीति । न गौः गोव्यक्ति; म्बरूपेण जातिरदितव्यक्तिमत्रेण न गौः गौरिति 
व्यवहारविषयो न, नाप्यमौः अगौरिति व्यवहारविषयोऽपि न; किन्तु गोलामिस्तश्नन्वात् 
गोत्वस्मवायात् गोः गारिति व्यवह्यरविषयः नित्वमेकमनेकानुगतमिति जातिक्षणात् । 
विरप्रधानहेतुः, तदेव टशंयति-शुक्तादिनेति । छच्धसत्ताकं जात्या प्रातम्यवहास्योग्य- 
ताक वस्तु व्यक्तिः युक्तादिगुणेन वि{श्ञष्यते सजातीयेभ्यो व्यावत्यंते । पूर्वाक्तसाध्यस्य 

लक्षणमाह-- साध्य दति । पूर्वापरीभूताः कमिका अवयवा एकदेशा अधिश्रयणाद्यवतार- 
णान्ता यस्व तथाभूतः । बद्धो हि अधिश्रयणायवतारणान्तन्याणरसमृहः पाकक्रिया विङ्खि 
च्यनुङरख्त्वेन तेघामनुगमान्न नानाथंता, तथा च भासमानपौर्वापयेकावयवकत्वसमानाधिकरणो 
घमतिदोषः साध्यत्वमिति फलितम् ! क्छियारूपः घाठुवाच्यः | 

चतुथमुपाधि चिद्रणोति--डिव्यादीति । डिव्यादिसंलाश्चब्दानाम् अन्स्यो यो वर्ण॑स्तद्- 
बुद्धया निर््रह्यं निःेषतो ग्राह्यं पूवपूववर्णानुमवजनितसंस्कार्सहकृतयाऽन्स्यवर्णदुद्धच!ऽ- 
भिव्यक्तं संहतक्रमं वणक्रमग्रह्न्यं स्वरूपं स्फोयख्यशब्दस्रूपं वक्त्रा पाल्काटिना 
यद्टच्छध्या डित्थादिपदमेतन्नामविशिष्टतत्तदथयेघकं भवचित्याकारथा स्वेच्छया उपाधि- 
सवेन विदोषणतया सन्निवेदयते स्थाप्यते कल्प्यते यो वहच्छाकलिपतत्वाद्रदच्छाशन्द इति 
व्यवद्धियते । स्वमते हम्मतिमाह- गोः शुक्त इति । शब्दानां प्रडृत्तिः प्रदृर्तिनिमित्त चतुष्टयो 
चुविधम् । तथा च प्रवृत्तिनिमित्तव्य चाठुविध्याच्छनब्दस्वापि जातिशब्दो गुणशब्दः क्रिया- 
श्ट! यदच्छाश्चब्द इति चातुविध्यम् । पवत्तिनिमित्तत्वं च यञ्ज्ञानाच्छब्दस्य प्रवृत्तिन्त- 
त्वम् ¦ महाम।ष्यकारः पतज्ञलिः ऋटक्सूते उक्तवान् । ननु परमणुस्वस्य प्राणप्रदत्ने 
जातितया पररमाण्वादिश्ब्दानामपि जातिशव्टतया वेरोषिक्शास्वादौ कथं गुणङ््दतेन 
व्यवहार इत्यत गाह-पः्माण्वादीनामिति । आदिना परममद्च्छन्दरसंम्रहः } प्रारिमा- 
धिक परिभाषया प्राप्तं स्वषङ्कतितमिति यावत् | एवं च वैदेषिकमते गुणत्वन्यवहारो 
भाक्तः, अस्मन्मते परमाण्वादौ जातिशब्दा एवेति न विरोधः । ननु शद्ध दिवत्तीनां जचङ्ग- 
स्वादिगुणानां तष्डुछादिनिष्ठानां पाकादिक्रियाणां धर्मिमेदेन मेददश्चनान्नानात्ेन तत्र शक्ता- 
जानन्त्यन्यभिचारदोषयोव्यक्तिपक्षवतुल्यत्वमिव्यत्त आह--गुणक्रियेति 1 वस्तुतः स्वरूपतः 



द्वितीयोल्छसः । १३ 

वस्तुत एकरूपाणामप्याश्रय सेदाद्धेद इव छश््यते, यथेकस्य मुखस्य खडगमुङ्करते- 

खाद्याछम्बनमेदात्। । ॥ 
हिमपय-शङ्का ्याश्रयेपु परमाथतो भिन्नेषु छक्तादिषुू यद्वशेन. ज्ञः शुक्त 

इव्यायभिन्नाभिधानप्रत्ययोः्पत्तिस्तच्छुकलत्वादि सामान्यं, . गुडतण्ड्लादिपाका- 

दिष्वेवमेव पाकत्वादि, बाल्वृश्चका्यदीरितेषु डित्थादिशब्देषु च प्रतिक्षणं भिद्य- 

मतिषु डित्थादयथपु बा डिस्थत्वाद्यस्तीति सवेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्त 
मित्यन्ये । तद्ान् अपोहो वाशब्दः कैश्चदुक्त इति प्रन्थगोरवभयासकृतानु- 
पयोगःच्च न दर्चितम् । 

॥ ~ मोच्यते 

(११) स यख्योऽथस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते ।। ८ ॥ 
स इति साक्षारसद्कुतितः । अस्येति शब्दस्य । 

(१२) यख्याथंवाधे तयोगे रूटितोऽथ प्रयोजनात् । 
भेद इवेति! स एवायमिति प्रत्यभिज्ञा ञुक्छार्टानामेकव्वसिद्धौ भेदप्रतीतिराश्चयमेदो- 

पाधिक्षा यथा एकन्यापि मुखस्य दर्पगाचाम्बनमेदाद्धि्त्वम् आखम्बनं प्रतिविम्बाश्रयः । 
जातिरेव वेति । मौमांसकमतमुषपादयति-हिमपय इति । दहिनादय आश्वा 

येषान्तेपु परमार्थतः वस्तुतः सिन्तेपु इदं युक्ल्मिद्ं शयुक्खतरमिदं शुक्लतममिदि नाना- 

प्रतीतेः । अिन्तेति। अभिन्नमेकं यदभिधानं चन्दस्तेन या ज्ञानोदत्तिः सा यद्दोन 

यत्सङ्ायेन मवति तत्सामान्यं जातिस्तत्रेव सङ्केत इति रोषः । एवमेवेति क्रियाशब्दे- 

ष्ववि ययं पाकोऽयं पाकः इत्यभिन्नामिधानप्रत्ययोदत्तेः पाकत्वादिसामान्य एव सङ्केतः । 

एवं बालायुचरितडित्थादियदच्छाशब्देषु तारतवमग्दल्वादिना भिन्नेषु डिव्थत्वादिजातेरेव 

वाच्यत्वम् । शब्दगता जातिरिति मते शाब्दे नानात्वं प्रद्यं अ्थगता जातिरिति मते अथं 

नानात्वं प्रतिपादयति- प्रतिक्षणिति । प्रतिक्षणं क्षणे क्षणे भि्मानेषरु भिन्नेषु डित्था- 

दरथेषु मांसपिण्डेपु डिव्थव्वादिसामान्यमस्तीति | सवेषां गोः शुक्लश्चलो डित्थ इत्यादीनां 

जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्त सङ्केतविषय इति । अन्ये मीमांसकाः । उपाधिवादे जातिवादे च 

व्यक्तेयक्षेपाद्धानमिति बोध्यम् । ननु मतान्तरस्यापि सच्वेन तद्छुतो नोक्तमत आह-तद्ा- 

निति । चैयायिकमते व्यक्तिविशेषमनुपादाय तद्वान् सामान्यतो जातिमाच्छब्दाथं › भर्या 

जातिविच्धिष्ट॒एव शक्तिः । बौद्धमते क्षणिकवादिमते अपोद्योऽतद्वयाइत्तिस्तत्रेव संकेतः 

ख एव शब्दार्थः इत्यादिमतानां म्रन्थगौरवभयाद् उपाधिश्चक्तिवादे उपाघेयस्य व्यज्गयत्व- 

सम्मवात्तन्मतानुवादः प्रकृतोपयोगी तदतिरिक्तवादस्ठ प्रतिकरूढतयाऽनुपयोगी इति च हेतोनं 
ददितमिति भावः ॥ 

नन पदार्थेषु मुख्यारथस्याकयने न्यूनतेव्यत अह--स ॒पुख्य इति । स ॒सा्षत्स- 
ङकेतित एवाथो सख्यो मुख्यत्वेन प्रसिद्धः न ठु रक्षणः सुखमिव ग्रधानलन्युख्यः । 

अभिधा लक्षयति-तत्र मुख्य इति । तत्र सा्वात्संकेतितेऽथं अस्य शब्दस्य यो सख्यः 

वृ्यन्तरानपजीवको व्यापारो इत्तिः सा अभिधा इत्युच्यत इत्यर्थः } अत एव शक्तथपरपर्याय- 

संकेतिता्थबोचजनको व्यापारोऽमिघा संकेतश्च शक्तिग्राहकः समयः स च अस्माच्छन्दाद्- 

मर्थो बोद्धव्य इत्याकारक इत्युक्तः सङ्गच्छते ( ११ , 

छक्षणिकराब्दनिरूपणस्य लश्चणानिरूपणाधीनलात्तां सक्चयति-सुख्याथंवाध इति । 
मुख्यार्थस्य प्रवाहादिश्चक्यार्थस्य बावे धोषा्यधिकरणत्वाद्यसम्भवरूपे बावे सति तस्य॒ मख्या- 

यस्य योगे तयदिुश्यार्थेन सह॒ सामीप्यादिसाक्षास्सम्बन्धे सति रूढितः प्रसिद्धः प्रयोग- 
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अन्योऽर्थो ठष्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया । ९ ॥ 
कमणि कुरर इत्यादौ दभप्रहुगाद्ययागाद् गङ्कायां घोष इत्यादौ च गङ्खादी- 

नां घोपाद्याधारत्वास्म्भवाद् मुख्याथंस्य बाघे विवेचक्त्वादौ सामीप्ये च सम्बन्धे 
शूढितः प्रसिद्धेः तथा गङ्गातटे घोष इत्यादेः प्रयोगाद् येषां न तथा प्रतिपत्तिः तेपां 
पावनत्वादीनां घमोणां तथाप्रतिपादनार्मनः प्रयोजनघ्वाच्च सुख्येनामुख्यो छक्ष्यते 
यन् स आरोपितः शब्दव्यापारः सान्तराथेनिष्ठो रक्षणा । 

(१३) स्वसिद्धये पराक्षेपः पराथं स्वसमपेणम् | 
उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धेव सा दधा | १० ॥। 

प्रवाहाद् अथ वा प्रयोजनाह्क्षयार्थ सुख्याथयततदैत्यपावनत्वादिप्रतीतिरूपफलात् । यदिति 
ययेव्यथंकमत्ययम् । रब्देन कर्वरा इति पूरणायम् । एव च यया च्रच्या करणभूतया शब्देन 
कर्जा अन्योऽर्थः मुख्यिन्नस्तयदिरूपः लक्षयते प्रतिपाद्यते सा वृत्तिछेक्णेदयुच्यते 1 भन्या- 
थंप्रतिपत्तिदेतः शब्दव्यापारो छक्षणा । लक्षणासरूपमाह--जारोपितेति । सा हि लक्षणा 
आरोपिता शब्दे कल्पिता साक्चात्सम्बन्धेन मुख्याथंनिष्ठा परम्परासम्बन्धेन तु शब्टनिष्ठा 
क्रिया व्यापाररूपा चेति कारिकार्थः । मुख्यार्थवाषे इत्येवोक्तौ तु गद्धापदाद्यमुनापदस्यापि 
लक्षणयोपस्थित्याऽतिप्रसङ्गः स्यादतस्तव्योगे इत्युक्तम् । रूदिप्रयोजनान्यतराभावेऽपि यदि 
लक्षणा स्यात्तदा रूपवान्वर इत्यथं लक्षणया रूपी घट इति प्रयोगापत्तिरतस्तयोरुपादानम् | 
नागेद्वामते त॒ ता्वर्यानुपपत्िरेव लक्षणाबीजम् । अत एव काकेभ्यो दधि रश्यतामिव्यत्न 
काकपदस्य दध्युपघातके रक्षणा गङ्गायां घोष इत्यत्र घोषपदेन मकरादिलक्चषणा गङ्गायां 
पापी गच्छतीवयत्र गङ्गापस्य न नरके लक्षणा, किन्तु पापिपदस्य मूतपूवंपपावच्छिन्न- 
छक्षकत्वे तात्पयान्न दोष्र इत्यादि मञ्जूषायां द्रष्टव्यम् ( १२ ) 

रूटिदेठुकायाः प्रयोजनहेतुकायाश्चास्या उदाहरणमुखेन कारिकां व्याचष्टे--कमंणीति । 
ङुशलान्दभान् खाति आदत्त इति व्युत्पच्या कुश्चल्पदं कुशग्रादिणि शक्तं चतुरे तु रूढ्या 
खाक्षणिकम् क्म॑णीस्यस्य चित्रकर्मणीयर्थ; । अत्र मुख्यार्थबाधं दश्चंयति- दर्भति । दर्भप्रह- 
णाद्यथस्यायोग्यत्वादित्यथः। प्रयोजनदेतुकायां मुख्यार्थबाघन्दर्थयन्नुदाहरति--गङ्खायामिति । 
मुख्याथस्य प्रवाहादिरूपस्य } सुख्या्थल्श्यार्थयोः सम्बन्धमाह-विवेचकेति । विवेचकत्वं 
च सतो प्रहणमस्ततः परित्यागरूपं तच कुश्ग्राहिणि चतुरे चास्ति, सामीप्ये सामीप्यसूपे च 
सम्बन्धे सतीत्यर्थः । कुश्पदे रूटितः अस्यैवार्थमाह-- प्रसिद्धेः. -प्रयोगादिति । गज्ञा- 
पदलक्षणायां प्रयोजनमाह--तथेति । येषां पावनखादीनां तथा विदेषतस्तीरगतत्वेन प्रति- 
पत्तिः प्रतीतिः तथाप्रतिपादनात्मनः पावनत्वादिप्रतिपादनेरूपाद् मुख्येन उपरक्षितोऽ्ुख्योऽ्थो 
छ््यते प्रतिपाद्यते आयोपितः शब्दै कल्पितः । क्रियापदस्य व्याख्यानं शब्दव्यापारः 
व्यापारे इत्ति; । आरोपे देठमाह-सान्तरेति । अन्तरं व्यवधानन्तेन सहं वतते इति सान्तरो 
व्यवहितः योऽथा क्ष्वरूपस्तन्निष्ठस्तद्विषयकः इदञ्च शब्दव्यापार इ्यस्य विरोषणम् । 

अथ कारिकात्रयेण लक्षणायाः षड विधत्वं दशंयति-स्वसिद्धय इति । स्वस्य शक्या- 
थस्य सिद्धयेऽन्वयसिद्धये परस्याशक्या्थंस्य आक्षेप उपादानमुपादानलक्षणेस्युच्यते } पराथ 
परस्याशक्यस्यावयवनोधा्थं स्वसमपेणं स्वस्य शक्यार्थस्य समर्भणं स्यागः छक्चणं रुक्चषणल- 

श्णेत्युच्यत इति इत्थम माम्यामुपादानरक्षणरूपाभ्यासुपाधिभ्यां द्विविधा सा रक्षणा डयुद्धेव 
उक्ता न गोणीति, तथा च स्वरार्यापरित्यागेन परार्थोपस्थापकमपादानम् › स्वार्थपरसित्यागेन परा 
योपस्यापकं छष्षणमिति फलिद्रभिति कारिकाथः ( १२३) 
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कुन्ताः प्रविश्चन्ति इत्याद कुन्तादिभिः प्रवेशसिद्धयथं स्वसंयोगिनः दुरूपा 
उगाक्षिप्यन्ते, तत उपाद्रानेनेयं छक्षणा । गारनुचन्व्य इत्यादा श्रतिचादितमनुब- 

घनं कथं मे म्यादिति जात्या व्यक्िराक्ियत न तु खव्दनाच्यत 
"विष्यं नाभिधा गच्छस्क्षीणद्यक्तिर्विशेपणे । 

इति न्यायादिव्युपादानलक्षणा तु नादःहत्तव्या, न ह्यत्र प्रयाजनमम्तिन वा 
रूढिरियम् । व्यक््यावनाभावित्वात्त॒ जात्या व्यक्तिराश्षिप्यते; यथा क्रियतामि- 
त्यत्र कता, कुर्वित्यत्र कम, प्रविश पिण्डमित्यादा गृहं मक्षयव्यादि च ¦ पीनां 
देवदत्तो दिवा न सुडनक्ते इत्यत्र च रात्रिभोजनं न छक््यते । श्रुवार्थापत्तर्थीप- 
तेता तस्य॒ विपयत्वान् गङ्काया घाप इत्यत्र तटस्य घोपाधिकरभन्वसिद्धये 
गङ्काशव्दः स्वाथ मपयत्ति इन्येवमादां लक्षणेनेपा छक्नृणा ! उमयूपा चयं शुद्धा 
उपचारेणासिधरितत्वान् । अनयोखक््यस्य ख्क्षुकग्य च न यद्रूपं ताटस्थ्यं 

उपादानछ्श्षणादुटष्हरत-कुन् उच ¦ अतचदनस्य् ` ̀  उपादानलक्षणाशदगदरति--कुन्ना इति ! अचेतनस्य डुन्तादेः परवे्नक्रिवायामन्वयाः 

सम्भव इति सुख्यार्थवाधः | स्वस्तयोगिनः छन्ताठयः अनेन युख्याथयोगो दस्सित 
अआग{श्विप्यन्ते खक्षणया बोध्यन्ते | ततौ हेतोः उपादानेन रं प यावररत्वा कपूत कपराथग्रहमन 

इयं लक्षणा उपादानलध्तणा अत्र॒ च कुन्तासगततैक् रपद प्रतीतिः प्रयोजनम् | 
काकेभ्यो दधि रक्यतामित्यप्यद्या एवोदाहरणम् । अनर काकष्देन् टध्युप्वानकं लक्षयते 

छतिणो यान्तीलत्राप्यनयेव लक्षणया प्रघानमूतेन छत्रिणा साहचर्याच्छन्रश्यून्ा अप्यवगम्य- 
न्ते } मण्डनमिश्रमतमनू्य दषयति-- गारनुवन्ध्य इति । इत्य हि तन्मतम् गौरनुवन्ध्यो- 
ऽजो ऽ्रीषोमीयः इति प्रसुसम्मितश्रुतिविहितानुवन्धनक्रिया मम कथं स्यात् जातिपदार्थवादे 

गोतजातेरनुबन्धनासम्भवादिति दतोः गोत्वरूपया जात्या उपादानलक्षणया उ्यक्तिवध्यते 
न ठु अमिधया शब्देन बोध्यते यतोऽमिघा शक्तिविशेष्यं व्यक्तिरूपध्मिणं न गच्छेत् न 

स्पृशेत् यतो विनेषणे जातिरूपे क्षीणशक्तिः ““नायष्टीतविदोषणा उदिर्विरोष्ये चोपजायते" 
इति न्यायेन विदरोषणं प्रत्याय्य भिरामात् तथा च “अनन्यर्भ् हि शब्दाथ इति न्यायेन 

जातिरेव शब्दार्थो व्यक्तेराक्षेपलभ्यत्वादिति तं दृषयति--इद्युपाद्ानेति । कथन्तदहि 
व्यक्तिप्रतीतिरि्यत आह--व्यक्तिं विनेति । व्यक्तिं विना जातेरभानाजासा व्यक्तिरनुमी- 
यते | अविनामावेनाक्षेपे दृष्टान्तमाह-- यथेति । यत्त पीनोऽयं देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते 
इति वाक्ये उपादानलक्षणया सत्रिमोजनवानिति लक्षते । अ्थंबादवाक्ये प्रा्चस््यलक्षणावद्ा- 
क्येऽपि लक्षणा साध्वी इत्याह--तन्मतं मीमां सकमवानुसारेण दुषयति--पीन इति । कुतो न 
लक्षणेव्यायङ्कय भटमते श्रुतार्थापत्या दिवाभोजनाभाववतः पुरुषस्य पीनत्वं रात्रिभोजनं 

विनाऽ्ुपपन्नमित्यनुपप्च्या रातो भुङ्क्ते इति शब्दः कल्प्यते इत्याश्येन समाधत्त--धरता- 
ति । यच्रानुपपयमानः शब्दः शब्दान्तरं कल्पयति सा श्तार्थापत्तिः इयमेव रब्दाध्याहार 

इत्युच्यते यथा द्वारमिति शब्दः पिषेदहीति क्रियापदम् , यत्र च दृष्टः श्रुतो वाऽ्थोऽनुपपन्नोऽ- 
यान्तरं कल्पयति सा अर्थापत्तिः इयमेवाथाष्याहार इत्युच्यते } यथा द्वारमिवय्थोऽनुपपन्नः 
पिषेदीति क्रियां कल्पयतीति न लक्षणाया उपयोग इति भावः । छक्षणलश्षणामुदाहरति--गङ्खा- 
यामिति । स्वाथ प्रवाहरूपमपयति व्यजति लक्षणेन स्वाथसमपणेनोपलक्षिता एषा ल्क्षण- 
लक्षणा । श्ुद्ात्वे देतुमाद--उपचारेति ! सादद्याख्यसम्बन्धेन प्रव्र्तिरूपोपचारः तेन मि 
शभितत्वाद् असंबन्धात् तेन उपचारामिभधिता शुदा उपचारमिधिता गोणीदयुत्तिः सङ्गच्छते ॥ 

केचित्त गौर्वाहीक इत्यादि गौणलक्षणायां शक्याथ्श्याथयोः सादद्याख्यसम्बन्वेनाभेदः 



१६ नागेश्चरीटीकोपेते काव्यघ्रकारे- 

तरादीनां गङ्घादिशष्दैः प्रतिपादने तच्तवप्रतिपत्तौ हि प्रतिपिपादयिषितप्रयोनन- 
सम्प्रत्ययः गङ्गासम्बन्धमात्रप्रतीतो तु गङ्गातटे घोप इति युव्यश्ब्दामिधानाल्छ- 
क्षणायाः को भेदः| 

(१४) सारोपाञन्या तु यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा । 
आरोप्यमाणः अआरोपविषयश्च यत्रानपह तमेदौ सामानाधिकरण्येन निर्दि- 

दइयेते, सा लक्षणा सारोपा | 
( १५ ) विषय्यन्तःकृतेऽन्यस्मिन् सा स्यात्साध्यवसानिका । ११॥। 

प्रतीयते, शुदायान्तु शक्यार्थख्श्षयार्थयोदः प्रतीयते तदेव च ओदासन्यापरपर्य्यायं मेदप्रती- 
तिरूपं ताटस्थ्यं नाम इदमैव च शुद्धाया गोणीतो मेदकम्। न तूपचारामिश्रणमित्या हुस्तन्निर- 
करोति-अनयोरित्ति। उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणारूपयोः शुद्धाया मेदयोः लक्ष्यस्य तीरादेः 
छक्षकस्य गङ्गादेश्च सेदरूपं मेदप्रतीतिरूपं ताटस्थ्यमौदासीन्यं न नास्ति, किन्त्वभेदप्रती- 
तिरेव अभेदबुदधि विना प्रयोजनप्रतिपत्तरभावत् ; तदेव विश्य ददांयति--तटादरीनामिति । 
र्षयार्थानां गङ्गादिशबव्दः गङ्गादिनोघकशब्दैः प्रतिपादने बोधने रति, तच्वप्रतिपन्तौ 
होति तत्वं गङ्गादित्वं तस्य प्रतिपत्तौ ज्ञाने अथवा दिशब्द एवार्थं शक्यलक्ष्ययोग॑ ङ गातीरथोर- 
मेदप्रतिपत्तो सत्यामेवेत्यथः । प्रतिपाद यितुमिष्टस्य प्रयोजनस्य गंगागतस्येत्यपावनसादेः संप्रत्ययः 

प्रतीतिः तीयदाविति रोषः। नतु मेदप्रतीतो अमेदबुद्धि विना प्रयोजनाप्रतीतेः गतो न 
ताटस्थ्यं मेदकम् । अन्यत्रान्यशब्दप्रयोगस्तदर्मप्राप्सयर्थं इति न्यायेन तीरे गंगाशब्द प्रयोगो 
गंगागतशेत्यपावनतादिप्रतीव्यर्थः, रौत्यादिप्रतीतिस्त॒ गंगास्वेन तरस्य प्रतीतावेव जायते 
न तु गंगासम्बन्धमाघ्रप्रतीतौ, तथा सति गंगातटे घोष इत्यत्रापि सम्नन्धप्रतीतेः शक्यलध्य- 
प्रतीस्योः फर्भेदो न स्यात् तदेव दशयति--गङ्गासम्बन्धेति । सुख्यशव्दाभिधानाद् 
मुख्यशब्दप्रयोगापेक्षया को भेदः कः फरातिद्चयः गङ्तटे घोष इति वाचकं शब्द् 
विहाय गङ्कायां घोष इत्यवाचकखब्दप्रयो गानुपपत्तिरेव स्यादिति भावः | 

शब्दो हि मुख्या-गोणी-खक्षणाभिद्रंत्तमिरर्थविरोषप्रतिपत्तिनिमित्तमिति सरस्वतीकण्डा- 
मरणादौ प्रतिपादनेन कथं ओन्दार्थयोखरेविध्यमित्याशङ्कय गौणीं लक्षणायामन्तर्मावयन् क्ष- 
णाया मेदान्तरमाह--सारोपेति । विषयी आरोप्यमाणो गवादिः विषयः अोपस्या्रयो 
वाहीकादिः यत्र॒ यादख्यरक्चणास्थले तथा तेनैव गोत्ववाहीकत्वादिरूपधमंप्रकरेण उक्तौ 
सामानाधिकरण्येन श्ब्दप्रतिपाद्यौ भवतः सा अन्या ञ्ुद्धा गोणी च सारोपा सारोपलक्चणे- 
त्युच्यते इति कारिकार्थः ८ १४) 

व्याकरोति--आसोप्येत्ि । विषयीत्यस्याथ. ¦ आरोपेति । विषय इत्यस्यार्थः । यच 
यादञ्यलश्षणास्थले तेथेत्यस्य अनपद्रनुतमेदाविव्र्थ; । प्रकाशितवैघम्यों मोत्वाहीकत्वा- 
दिको उक्तो भवत इत्यस्य सामानाधिकरण्येन निर्दिश्येते इत्यर्थः । समानविभक्तिकपदाभ्यां 
सप्रयोजनमपस्थाप्यते सारोपा विषयविषयिणोभेदेनोपन्यासर आरोपस्तेन सह वतत इति 
सारोपा । उदाहरणं गौर्वाहीक इत्यमर स्पष्टम् । 

अस्या मेदान्तरमाइ--विषय्येति ! अन्यसिन्नारोपाश्रये वादीकादौ विषय्यन्तःकृते 
विषयिणा आरोप्यमाणेन गवादिना अन्तः्कृते निगीणें सति सा साध्यवसानिका साध्यवसान- 
दश्वा स्यादिति कारिकार्थः ( १५ ) 



दितीयोल्छासः। १७ 

विषयिणाऽऽरोष्यमाणिनान्तःकरते निगीणं अन्यस्मिन्नातेपविषये घति साध्य- 
वसाना स्यात्| 

(८१६) मेदाविमौ च सादश्यात्सम्बन्धान्तरतस्तथा । 
गौणो शुद्धौ च विज्ञेयौ- 

इमावारोपाध्यव् सानरूपौ सादृरयदेत् भेदौ गोवोहीक इत्यत्र गौरयमित्यत्र 
च । अत्र हि स्वाथंसहचारिणो जाडयमान्यादयो खक्ष्यमाणगोजचब्दृस्य वराथ)- 
भिधाने प्वृत्तिनिमिन्तस्वमुपया न्ति इति केचित्। स्वाथंसहचारिगुणाभेदेन 
पराथेगता गुणा एव छक््यन्ते न ठु परार्थोऽभिधीयत इत्यन्ये । साधारणगुणा- 
श्रयतवेन पराथ एवं छद्यत इत्यपरे । 

षरि 

व्याकरोति--विषयिणेति ! निगीर्णं विषयवाचकवाहीकादिपदेनारुक्ते विषयनिष्ठासा- 
धारणम्रहं विना विषयिणां स्वतादात्म्येन प्रत्यायिते इति यावत् | साध्यवसाना विषयि- 
वाचकपदेतैव विषयप्रतिपादनमध्यवसानं यथा शौरयमित्युदादरणे विषयिणा गवा विषयो 
वाहीको निगीर्णं इति साध्यवसानटक्षणा तथा च यत्र विषयनिष्ठासाधारणधमप्रतिपत्तिसहक्ृता- 
न्यस्यान्यतादात्म्यप्तीतिः सा सारोपा । यत्र विषयनिष्ठासाघारणयथमंप्रतिपत्यसदहङतान्यस्या- 

न्यदादात्म्यप्रतीतिः सा साध्यवसानेति बोध्यम् | 
सारोपा-साध्यवसानयो्छक्षणयोरेव मौणश्चुदभेदाभ्यां प्रयेकं दवविध्यं सूचयन् गोणी- 

श्ुद्धयो्षणमाह--भेदाविति। सारोप-साध्यवसानरूपौ मेदौ विशेषो सादृश्यात् साह- 
इ्याख्यसम्बन्धात् } गौणौ मौणशब्दवाच्यौ तथा सम्बन्धान्तरतः साहश्येतरसम्बन्धात् 
शौ विक्ञेयाविति कारिकाथः । एवं च मुख्यार्थबाधादित्रयषित॒सत्वाद् गौण्या लक्षणायामन्त- 
मावान्न पृथग्टृ्तित्वमिति तत्वम् । स॒ख्यार्थलक्षयार्थयोश्च सजातीयगुणवन्वं सम्बन्धः ( १६ ) 

सारोप-साध्यवसानौ गोणीमेदौ श्याख्याग्नडेनोदाहरति--इमावित्ि । साद रयहेतू 
सादद्याख्यसम्बन्धदेतकौ । गौणसारोपमुदाहरति--गौ वौहीक इति । बहिमंबो वाहीकः 
शासरीयाचाराद्रहिभतो गवामिन्नो बाहीक इति बोधः । गोणसाध्यवसानाया उदाहरणमाह-- 
गौरयम् । अयमिति युरोवतिंवादीकादिः । मतभेदेन लक्ष्यविकल्पमाह--अन्रै दीति । 
स्वस्य गोशब्दस्य अर्थो गोत्वं तस्य॒ सहचारिणः समानाधिकरणा लक्ष्यमाणा गोशब्देन 
रक्षणया बध्यमानाः । नन्वेवं कथं वाहीकेनान्वय इत्यत आह--परेति । पराथस्य 
ताहीकरूपस्य अभिधाने अभिधया बोधने प्रवृत्तिनिमित्तत्वं शक्यतावच्छेदकत्वम् उप- 
यान्ति प्राप्नुवन्ति गोशब्दाल्मयमं लक्षणया जाब्याय्युपरिथतिः ततोऽमिधाया बाहीकस्य बोधः 
वाहीकसमानाधिकरणो , गोशब्दो बाधितमुख्यार्थः सन् , स्वाथसक््चारित्वसम्बन्धेन जाब्यादि- 
गुणान् रश्वयित्वा तानेव प्रडृत्तिनिमिन्तीक्त्य वाहीकममिधया बोधयतीति यावत् । मतान्तर- 

मनुवदति--स्वार्थेति । गुणाभेदेन गुणसाजास्येन गुणा एवेति न ठ॒ गुणी तस्ाक्षपेण 
वाहीकशब्दादेव ल्ामात् तेनान्यलभ्यत्वेन नाभिचेत्यत आइ--न त्विति । गोशब्देन 
परार्थो वादीको नामिधीयते नामिघया प्रतिपाचते तथा चैतन्मते गोगतजाञ्यस्षजातीयजाड्य- 
वान्वाहीक इति बोघः |] 

स्वमतमाद--साधारणेति । साधारणाः सजातीया गुणा जाड्यादयस्तदाभयत्वेन 
परा्थं एव वाहीक एव छक््यते लक्षणया बोध्यते एवं च जाख्यादिगुणविशिष्ट एव लक्षणायां 
सामानाधिकरण्यन्नानुपपन्नमिति भावः ॥ 

२ का० प्र 



१८ नागेरवरीटीकोपेते काञयप्रकारो- 

उक्तञ्चान्यत्र-- 
“अभिघेयाविनाभूतप्रनोतिरक्षणोच्यते । 
छक्ष्यमाणगुणेर्योगाद् पृत्तरिष्ा तु गौणता 1: 

हृति । अविनामावोऽत्र सम्बन्धमाच्रम् नतु नान्तरीयकत्वम् । तत्वे हिं 
मखाः कोशचन्तीत्यादौ न छक्षणा स्याद् ¡ अविनाभावे चाक्षेपेणेव सिद्धङंक्षणाया 
नोपयोग इय्युक्तम् । 

आयुघ्रेतम् आयुरेवेदभित्यादौ च सा्रह्यादन्यत्कायकारणमावादि संबन्धा- 
न्तरम् । एवमादौ च कायेकारणमावादिख्क्षणपू्वं आरोपाध्यवसाने । अत्र 

स्वोक्तेऽय मीमांसकसम्मतिमाद--उक्तक्छं ति । अन्यत्र मह्धवार्तिके । वात्तिकमाद-- 
असिघेति ! "मानान्तरविरद्ध तु मुख्यार्थस्य परिग्रहे” इत्यनन्तरमेतदार्विकं तथा च मुख्या- 

थस्य परिग्रहे स्वीकारे मानान्तरेण प्रस्यक्षादिना विरुद्धे सति या अभिषेयेन् वाच्येन अविना- 
भूतं सम्ब्द्॑तटादि तस्य प्रतीतिः पर्ततिकरणमभूतो व्यापारो लक्षणेघयुच्यते ! यथा गङ्गायां 
घोष इत्यादौ मुख्यार्थः प्रवाहो घेषारिकरणला संभवास्य्यक्षविरखडः । अथोपचारमिश्रां 
गौ्ीमाद--छक््यमाणेति । लक्ष्यमाणा लक्ष्याथंविरोषणतया लक्षणिकबोघविषया ये 
गुणां जाञ्यादयस्तैषांगात् सम्बन्धाद या इत्तिः गोशब्दस्य वादीकार्थोपस्थापकता तस्या 
गोणता इश । 

नेन व्यातिरूपस्य अविनामावस्यानुमानोस्थापकलान्न लक्षणहेदुलमत आइ --अचिना- 
भाव इति । अन्न वातिके नान्तरीयेति । “अन्तरा विनाभावस्तत्र भवोऽन्तरीयः गह्यादि- 
त्वाच्छः ततः स्वाथे कः पुननेकवेतिवन्नश्देन समासः तस्य भावो नान्तरीयकत्वमू? येन 
विना यन्न भवति तन्नान्तरीयकं तत्सत्तानियतसत्ताकत्वमिति यावत् , यथा जातिग्यक्त्योर्ना- 
न्तरीयकत्वं तथा वास्या्थल्ध्यार्थयोन, किन्तु तयोः सम्बन्धमाच्रम् । तन्वे हि व्याप्िरूप- 
नान्तरीयकत्वे हि छ्क्षणा न स्यादिति मञ्चस्य भूतलवृत्तितया मञ्चस्थवाल्कस्य मञ्चघ््ति- 
तथा तयोर्देदचिकम्यासेरमावात् । ननु क्रोश्चनकले व्यापिरस्येवेव्यतो दुषणान्तरमाह-- 
अविनेति } व्यातौ सव्यान्तु आक्षेपेण अनुमानादिना नोपयोगः शन्दसदकृतानुमानेनोप- 
स्थिते तयदो बोषाधिकरणत्वान्वयसिद्धेलक्षणाया नोपयोग इद्युक्तं स्वसिद्धये इति कारिका- 
व्याख्यायाम् ॥ 

साहदयेतरसम्बन्धमूलकयोः शद्धयोः सारोपा-साध्यवसानयोरखदाहर्णमाह--आयुघुत- 
मिति 1 अत्रायुजंनकत्वाद् धतमायुः शब्देन ल्क््यते धतं जनकम् भायुजन्वन्तेन जन्य-जन- 
कभावः सम्बन्घः तयोश्च ख्क्षणया असेदः मायुरमिन्नं घृतमिति बोधः | 

शुद्धसाध्यवसानाया आयुरेवेदभिव्युदाहरणम् , अनरेदंशब्देन ध्रतादेरपस्थितिः एवमायुः 
पीयते इत्यप्युदाहरणम् ! इ्याद्ाविति । आदिना इन्द्रा्थाः स्थूणा इन्द्र इति । कायका- 
रणमवादि आदिना वक्ष्यमाणताद््यादिपरिग्रहः ! ननु सम्बन्धान्तरं न द्धात्वप्रयोज- 
कन्तथा सति गौर्वाहीक इत्यवराप्येकवुद्धिविषयल्वादेः सम्बन्धान्तरस्य स्वेन श्यद्धात्वापत्तः । 
किन्तु तत्तत्सम्बन्धपूवंकत्वं श्द्धात्वप्रयो जकम् , तत्कथं साद्यान्यसम्बन्धसत्तामात्रेण शदधयो- 
स्तयोरिदमुदाहरणमित्यत भाह--एवमादाविति । कायैकारणमावादि लक्षणं स्वरूपं यस्य 
तथाभूतः सादश्यातिरिक्तः सम्बन्धः पूरवो देवभूतो ययोस्ते} एवं च म्रङृते न तादश्चसम्ब- 
न्धस्य सत्तामात्रम् , अपि तु तद्पूबकत्वमपीति नोदाहरणतवद्तिः ॥ 

मयोक्तेषु चठुष्ु गोणीखद्धोदाहरणेदु रब्यमावास्ययोजनविवेकं क्रमेणाद--अत्रेति । 



द्वितीयोल्लासः | १९ 
गौणभेदयोर्भेदेऽपि तष्रप्यपरतीतिः सर्वथेवाऽमेदावगमश् प्रयोजनम् । अद्धभेद- योस्वन्यवेलक्षण्येनाव्यभिचारेण च कार्यकारित्वादिं । कचित् तादथ्योदुपचारः, 
यथा-इन्द्राथां स्थूणा इन्द्रः । कचित् स्वस्वाभिभावाद्, यथा-राजकोयः पुरुषो 
गजा। कचिद्वयवावयविभावाद्, यथा-अग्रहस्त इत्यज्ायमात्रेऽवये हस्तः । काचन् तात्कम्याद्, यश्ा-अतक्षा तक्षा | 

--(१७) रक्षणा तेन षड्विधा ॥ १२ ॥ 
द्यभेद्ाभ्यां सह । साच । 
(१८) व्यङ्ग्येन रहिता सूट सदिता तु प्रयोजने । 

गौर्वाहीक इत्यायुदाहरणचव॒शये मध्ये गौणसेद्योः गोर्बाहको गौरवमित्यनयोमध्ये गौवा- 
दीक इत्यत्र भेदेऽपि वादीकपदग्रयोगदरेधम्यं भासमनेऽपि ताद्रप्यस्य॒तादाल्यल्य 
प्रतीतिः प्रयोजनं गौरवमित्यत्र च वयैव गोतवादीकल्वयोर्दप्रतीतिं विनैवाभेदावयमोऽ- 
भेदगतीतिः प्रयोजनं व्वङ्खयं भवतीति भावः} चुद्धमेदयोः आयुघ्रंवम् युरेवेदमियनयो- 
म॑व्ये आयुघ्ंतमिलत्र अन्यवैन्क्चण्येन आयुर्जनकान्रवैल्चण्येन कयंकासत्वम् आयुरेषे- टमित्य्र अव्यभिचारेण धृतं क्षीरादिवडायुष्यं प्रति न व्यभिचरतीति नियमेन कायंकारित्वं 
प्रयोजनमिति भावः| 

तादर््यादिसम्बन्धिन उदादरन्ति-कचिदित्यादि । तादर््याद् उपकायोपकारक- 
भावरूपसम्बन्धाद् उपचारः लक्षणा इन्द्राथी इन्दरपूजाप्रयोजनिका स्थुणा स्तम्मः, अघर 
स्थूणायां प्रयुक्त इन्द्ररब्दो लाक्षणिकः अनरष्टपरदत्वं प्रयोजनं भ्यङ्गथम् स्वस्वामिभावाद् 
एतदुपतम्बन्याद् राजकीयेऽमाव्यादो प्रयुक्तो रानञब्दो लाक्षणिकः मलङ्घनीया््व प्रोचनं भ्यज्ग यम् । सग्रहस्तः अत्र कमेधारयसमासेऽवयवावयविमावसम्बन्येन अग्रमाे लक्षणा तेन 
दस्तावयवेन हस्तव्यापारं करोतीति बलाधिक्यं प्रयोजनं व्यज्चम् | तात्कम्यौत् तक्क्म॑का- 
सितविरूपसम्बन्धात् | अम्यस्तदकरमणि तश्चातिरिक्े प्रुक्तस्तक्षवि शब्दो लाक्षणिकस्तकर्मनि- 
पुणत्वादिकं प्रयोजनं व्यङ्गम् ॥ 

लक्षणामुपसंहरति--खक्षणा तेनेति । षड्विधा श्ुदा-गोणी-सारोपा-साध्यवसानोपा- 
दानक्षणेः षडमेदा लक्षणेति कारिकार्थः ( १७ ) 

ननु सारोपान्या चिव्यादिना भेदचतुष्टयमेषोक्तन्तथा च कर्थं षड्विधत्वमत आह- 
जद्यभेदृाभ्या्भिनि । उपादा नलक्षणालक्चणलक्षणाम्यां सह । अयमत्र संप्रहः-्दरागौ- 
णीमेदेन प्रथमतो टक्षणा द्विविधा, तत उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा सारोपा साध्यवसानेति 
भेदेन श्च॒द्धा पुनश्ठद्धा गौणी तु सारोपा-साध्यवसानेति भेदेन द्विविधेति षड्विधा रक्षणा । 
केचित्तु शचद्धागौणीमेदेन लक्षणा द्विविधा, तयोराद्या दिविधा--उपादानलक्षणा छक्षणलक्षणा 
चेति भेदात् । उपादानरक्षणा-लक्षणलक्षणे च प्रत्येकं द्विविषे सारोपा-साध्यवसानाभेदात् । 
एवं शद्रायाश्चत्वारो भेदाः । गोणी तु सारोपा साध्यवसानेति भेदेन द्विविधैवेति । उपादान- 
सारोपायाः कुन्ताः पुरषाः प्रविश्चन्ति | उपादानसाध्यवसानायाः न्ताः प्रविशन्ति 
लक्षणसारोपाया आायुघ्रतमिति । लक्षणसाध्यवसानाया आयुरेवेदं, गङ्गायां घोष इति च 
गोणक्षारोपायाः गौवांहीकः, गोणसाध्यवसानाया गोरयमिल्युदाहरन्ति । 

मथोपायिङृतम्मेदषटकं प्रतिपा व्यञ्जनक्ृतं भेदत्रयं प्रतिपादयति-सा चेति । सा 
रुक्षणा रूट प्रसिद्धौ सत्यां व्यज्गथेन व्यङ्गथार्थेन रदटिवा भवति, प्रयोजने सत्ति ययज्धयार्थेन 



२० नानेश्वरीरीकछोपेते काव्यप्रकाशे 

प्रयोजनं हि व्यश्चनव्यापारगम्यसेव ॥ 

(१९) तच गूटमगूढं वा- 
तश्ेति व्यङ्गम् } गृहं यथा-- _ 

मुखं विकसितप्मितं वरितवक्रिमप्रषितं 
समुच्छछ्तिविभ्रमा गविरपास्तसंस्था मतिः । 
डरो मुङ्कुकितस्तनं जघनमंसबन्धोद् धुर 

 वतेन्दुवदनातनो तरुणिमोद्रमो मोदते ॥ ९॥ 
अगं यथा- 

श्रीपरिचयाजडा अपि भवत्त्यभिज्ञा विद्ग्धचरितनाम् । 
उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एव छलितानि ॥ १० ॥ ऋ 

सहिता भवतीति कारिकार्थः) अव्यज्गया रूदिलक्षणा, सव्यज्गया प्रयोजनवतीति भावः} (१८) 
ननु प्रयोजनवत्यां कथमव्यज्गथत्वनियम इत्यत आह-- प्रयोजनं हीति । व्यञ्जनरूपो 

यो व्यापारस्तदुगम्यमेव इदं चाग्रे स्पष्टम् ॥ 
सव्यज्खयायामपि व्यङ्गघयमेदेन द्वैविध्यमाह--तच्च मूढमिति । सहृदयमात्रवेद्ं गूढम् । 

तदितरैरपि वेद्यमगृढम् } काव्यवासनापरिपक्बुद्धिः सहृदयः, एवं च अन्वङ्गया-गूटव्यङ्गया- 
अगृटन्यज्गयेति तरिविधा (१९) 

गूढव्यङ्खथामुदाहरति- मुखं विकसितेति । कञिपुरुषः क्चिययुवतिमालोक्याहं । 
इन्दुवदनायाः चन््रसख्याः तनौ शरीरे दरणिम्नः तारुण्यस्य उद्गम आविभावो मोदते स्फीतो 
मवति बतेति दषे, हर्षश्च अदहोभाग्येन परमोस्सवस्थानमुपसम्पन्नं युवजननयनानामिति } अने- 
कस्थानेऽनेकविधकार्य॑जननं स्फीवताचिहन्तदेव दशंयति- मुखमिति । विकसितं प्रतं 
स्मितं हास्यविरोषरूपं यत्र तथाभूतं मुखं वक्रं वितः स्वायत्तीकृतः वक्रिमा तियग्गामित्वं येन 
तथाभूतं प्रक्षितमवलोकनं समुच्छल्ताः निरन्तरमति्येन प्रादुभूंता विभ्रमा हावविरोषा 
यस्यान्तादशी गतिर्गमनम् अपास्ता व्यक्ता संख्या नियतविषयवर्तित्वं यया तथाभूता, मति्ुद्धिः 
मुकुलित ईैषदुचतौ मुककुलाकारौ वा स्तनौ यत्र तादृशम् उरो वक्वःस्थलम् अंसबन्धेन भवय- 
वानां हचन्धेन उदूधुरं विलक्षणरतियोग्यं जघनमूरुमूलमागः । अच स्मिते पुष्पधमंस्य विका- 
सस्य बाधितत्वात् पसते सातिखयत्वे च लक्षणासोरमादि व्यङ्गथम् । पेक्षिते चेतनधमंस्य 
वश्चीकरणस्य बाधितत्वारस्वाधोनव्वे लक्षणा युक्तानुरागित्वं व्यज्गयम् । विभ्रमे मूतद्रवधरम॑स्य 
ऊर्ध्वगतिविरोषरूपसमुच्छलनस्य बाधितत्वाद् बाहुल्यं रश्यते बहुं हि समुच्छरूति सकल- 
मनोहासि्वं व्यङ्गम् । मतो चेतनघमंस्य मयांदात्यागस्य बाधिततवादधोरत्वं लक्षयते, पूर्वं 
युग्धतया गुखुजनसन्निधौ प्रियतमेऽपि अङ्गोक्रतमर्यादा मतिरासीद् इदानीं मौग्ध्यत्यागान्च 
तयेत्यनुरागाठिशयो व्यङ्गयः | स्तनयोः पुष्पघम॑स्य मुकुखितत्वस्य बाधितत्वात्काटिन्यं क्ष्यते 
आशिङ्गनयोग्यत्वं व्यज्गयम् । जघने चेतनघमंस्य उक्कृषटघुराकखरूपस्य उदधुर्वस्य बाधित- 
त्वादिटक्षणरतियोग्यत्वं र्यते रमणीयं व्यङ्गघम् । यौवनोद्गमे चेतनधमस्य मोदस्य 
बाधितत्वादु्कषां रक्ष्यते स्पृहणीयत्वं व्यज्गथमिति सदृदयेरेव ज्ञायमानानीति गृटग्यङ्खयमिदं 
काव्यम् । पृथ्वीच्छन्दः । “जसौ जसयला वसु्रहयतिश्च पृथ्वी युर रिति रक्षणात् ॥ ९ ॥ 

अगूदशरदाहरति--श्रीपस्वियादिति । जडा अनभिज्ञ अपि भियो रक्ष्याः परिचयात् 
सम्बन्धात् विदम्धानि चतुराणि यानि चरितानि चरित्राणि तेषामभि्य; क्षता मवन्ति | 
अर्थान्तरं न्यस्यवि--योवनस्य तारुण्यस्य मदो भर एव कामिनीनां छक्तिानि अङ्गानां विन्या- 



द्वितीयोल्छासः । २१ 

अद्रोपदिषदीति ) 

--(२०) तदेषा कथिता त्रिधा । १३, 
अन्यदा मूढव्यङ्गया अमूहन्यङ्खया चं । 

(२१) तद्भृरक्षिणिकः-- 
शब्द् इति सम्बध्यते; तदु मूस्तद्श्रयः | 

--(२२) तत्र व्यापारे व्यज्ञनातमकः | 
कत इत्याह-- | 
(२३) यस्य प्रतीतिमाधातुं क्षणा समुपास्यते । १४ ॥। 

फे शब्देकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया । 
प्रयोजनग्रतिपिपादयिषया यत्र लक्षणया शब्दप्रयोशस्तत्र नान्यतस्तस्रतीतिः, 

अपि तु तस्मादेव शब्दान् । न चात्र व्यद्धनादतेऽन्यो व्यापारः । 
तथ! हि- 

(२४) नाभिधा समयामवात्-- 
गङ्खायां घोष इत्यादौ ये पावनत्वादयो घमास्तटादौ प्रतीयन्ते न तत्र गङ्कादि- 

शब्दाः सङ्कतिताः ) 

सान् उपदिशति । अ्रोपदिश्यतीति पदमगूटव्यज्गयम् । यौवनमदे चेतनघर्मस्य उपदेश्च- 
कर्तृत्वस्य बाधितत्वादाविष्कारमात्रं ख्यम् ›, अनायासेन छलितक्ानं व्यज्गथम् । तच्चेतरेरपि 
वेद्यमिति अगूटव्यङ्गधमिदं काच्यम् ।॥ १९॥ 

उक्तमुपरसंहरवि--तदेषेति ८ २० ) 
भबान्तरभेदसहितां लक्षणां परदइयं पूर्वक्तं लाक्षणिकं शब्दं लक्षयति--तदुभूलक्वणिक 

इति } यः शब्दो यदथविषयकलक्षणाभ्रयः स तल्लाक्षणिक् इत्युच्यत इत्यर्थः ( २१ ) 
अथ व्यज्ञकखन्दमवतारयितुं व्यञ्चनास्वरूपमाह--तत्र व्यापार इति ! तत्न पावन- 

त्वादिप्रयोजनविषये व्यापारः; शब्दस्य इचिः व्यञ्जनात्मकः व्यज्ञनास्यरूपः }! अथ वा रक्षणा. 
प्रस्तावाल्छक्षणामूलां व्यज्ञनां निरूपयति--तत्रेति । लाक्चणिके शज्दे भ्यापारो व्यङ्गधार्थप्रका- 
ओरकूलो व्यञ्नात्मक इत्यथः ( २२ ) 

अचर कुत इत्यनेन प्रमाणाभावमादयङ्कथ अर्थापत्तिप्रमाणं दद्ययति--यस्य प्रतीतिरिति । 
यस्य शेत्यपावनत्वादिफङस्य प्रतीतिमनुभवमाधातुं जनयितुं रक्षणा लाक्षणिकञ्यब्दः समुपा- 
स्यते वाचकशब्दं विहाय आद्रियते शब्दैकगम्ये लाक्षणिकशब्दमात्रवोध्ये मध्र फटे शैत्या- 
दिप्रयोजनविषये व्यञ्चनाद् व्यज्ञनं विहाय अपरा क्रिया अन्यो व्यपाये नास्ती्यथः । 

प्रतीतिमाधावुमिति व्याकरोति--प्रयोजनेत्यादि । यत्र यस्मिन्वाक्ये त्न तस्मिन्वाक्ये 
गङ्गायां घोष इत्यादौ नान्यतो न प्रमाणान्तरात् तखतीतिः प्रयोजनप्रतीतिः तस्मादेव लाक्षणि- 
कादेव यत्र प्रयोजनविषये । 

ननु पावनल्वादिप्रतिपादने अभिधादिरेव ग्यापारोऽस्तु किं व्यज्ञनयेत्यत आई-नाभि- 
चेति । न शक्तिः प्रयोजनप्रतिपादनसमयां समयाभावाद् गङ्गादिपदस्य सैत्यादौ सङ्कताभा- 
चात् पावनत्वादिकं प्रयोजनं न् सङ्घापदामिधाप्रतिपाद्यं गङ्गापदनिष्टसदङ्केताविषयत्वादित्यथ;(२४) 
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--(२५) हेत्वभावान्न छक्षणा । १५ ॥ 
सुख्याथंबाधादित्रयं हेतुः । 

तथा च~ 
(२६) रक्ष्यं न मुख्यं नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो । 

न प्रयोजनमेतस्मिन् न च शब्दः स्खलद्गतिः ।॥ १६ ॥ 
यथा गङ्गाशब्दः सखोतसि सबाध इति तटं छक्षयति, यदि तद्टन् तटेऽपि 

सबाधः स्यात् तत् प्रयोजनं रक्षयेत् न च तटं सुस्योऽथेः, नाप्यत्र बाधः; नच 
गङ्धाशब्दाथेस्य तटस्य पावनत्वादचैरेश्चषणीयेः सम्बन्धः, नापि प्रयोजने छस्य 
किचित् प्रयोजनम् , नापि गङ्घारब्दस्तटमिव प्रयोजनं प्रतिपादयितुम्समथः। 

(२७) एवमप्यनवस्था स्थाद् या मूलक्षयकारिणी । 
एवमपि प्रयोजनं चेल्छक्ष्यते तत् प्रयोजनान्तरेण तदपि प्रयोजनान्तरणेति 

प्रकृता प्रतीतिक्ृद् अनवस्था भवेत् | 
ननु पाचनत्वादिधमेयुक्तमेव तटं क्ष्यते गङ्गायास्तटे घोष इत्यतोऽधिक- 
ननु तीरादौ खाक्षणिकस्य पुनः शेत्यादौ लक्षणेवास्तु कि व्यञ्जनयेति मतं निराकरोति- 

हेत्वभावादिति! सुख्यार्थबाधः मुख्यार्थयोगः रूदिप्रयोजनान्यतरदित्ि चयं रक्षणाहुः 
तस्यामावान्न पुनरुप्तणायाः सम्भव इत्यथः } पावनत्वादिकं न गङ्गापदलक्षणाप्रतिपाच्ं प्रकत 
पद्रक्षणाजन्यज्ञानसामग्रीरहितत्वात् ( २५ ) 

देत्वभावं दशंयति--तथा चेति । अत्र चशब्दो ह्यथ तथा दीर्थः | 
छक्यं तीरादिकं न मुख्यं न शक्यम्, अव्र रक्ष्ये बाधः घोषाधिकरणत्वासम्थ- 

बोऽपि न फेन पावनत्वादिना प्रयोजनेन योगः तीरस्य साकषात्सम्बन्धो न एतस्मिन् 
प्रयोजने प्रयोजनम् अन्यसप्योजनन्न पए न बीजघ्रयं विना कथं लक्षणा स्यादिदयुक्तम् 
नलु सुख्याथवाघादिदिदुत्रयं विनैव रक्षणाऽस्तित्यत आह-न च शब्द् इति) शब्दो 
छक्चषणिकश्न्दः } स्वलन्ती प्रच्युता भवन्ती गतिः प्रयोजने बोधकतारूपसामर्ध्य यस्य 
तादो न गङ्घारब्दादेव प्रयोजनप्रतिपादनादितति कारिकार्थः ( २६) 

खयं न॒ मुख्यमिति व्याकरोति--यथति । नाप्यत्र बाध इति व्याकरोवि--नाप्यत्र 
बो इति । योगः फलेन नो इति व्याकरोति- न च गङ्धेति 1 सम्बर्धः साश्चात्स- 
म्बन्धः । न प्रयोजनमित्यादि व्याकरोति--नाषीति ! न च शब्द इत्यादि व्याकरोति-- 
नापि गंगेति 1 यथा गङ्गाशब्दो मुख्याथबाधादिकं विना तटं प्रतिपादयितुमसमर्थः तथा 
पावनत्वादिग्योजनप्रतिपादनेऽसमर्थो नेति व्यतिरेकटष्टान्तः ] 

प्रयोजनस्य क्यत्वामावं प्रतिपाद्य तस्य लक्ष्यत्वे दूषणमप्याह--एवमप्यनेति । 
पयोजनस्य॒रक्षयत्वेऽपि अनवस्था अनवस्थितिः स्वात् ! ननु बीजाङ्करन्यायेनानवस्या न 
दोषायेत्यत माह--या मेनि । स्पष्टमेतत् ( २७ ) ॥ 

कारिं ग्याच्--एवमपीति । प्रयोजनान्तरेण प्रयोजनान्तररूपेण हेतुना लश्यत 
इत्यथः । मू्षेत्यादि व्याच्छे--भ्रञरतेद । प्रयोननस्यापयैवसानेन प्रस्तुतस्य तीरादेः 
पावन्घ्वादेर्वा नोघानदयपरसंग इति भावः | 

नु प्रयोजनसदिवमेव तयदिकं लक्ष्यते न केवर प्रयोजनमित्ाखङ्कधोत्तरसूत्रमवतार- 
यि- नन्वित्यादिना ¦ विशिष्टस्य ्श्यतवे प्रयोजनविरदई इत्यत आह-गङ्गायास्तट 



द्रतीयोल्लासः | रद् 
£ [08 [8 १. । 

स्याथस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनमिति विशिष्टं क्षणा, तक्कि व्यञ्नयेत्याह- 

(२८)प्रयोजनेनं सहितं छक्षणायं न युज्यते || १७ ॥ 
कुत इत्याह- धि 
(२९) ज्ञानस्य विषयो न्यः फलमन्यदुदाहृतम् । 

र्यश्चदिर्नीङादिविपयः फलं च प्रकटता संवित्तिं | 
(२०) विष्टे छक्षणा नेवम्-- 

व्याख्यातम् ) | 

--(२१) विशेषाः स्युस्तु छक्िते ।। १८ ॥ 
तटादौ ये वि्ेषाः पावनत्वादयऽ्ते चिधा-तारप्य-छक्षणाभ्यो व्यापारा- 

न्तरेण गम्याः । ठच्च व्यञ्जन-ध्वनन-दयोतनादिक्ष्द् बाच्यमवदयतेषितव्यम् । 
एवं छक्षणामूलं व्यञ्क्त्वमुक्तमभिधःयुलं स्वाद 

(३२) अनेकाथेस्य शब्दस्य वराचष्घन्पे नियन्त्रिते | 
संयोगाद्यरवाच्याथंघी कृ याप्रतिरनम् । १९ ॥ 

इत्यादि } गङ्गायास्तटे घोष इति प्रयोगापेक्षया अधिक्रस्य पावनलादिवेिष्टधरूपस्य 
प्रयोजनं फलं विश्चिष्ठे पावनल्वादियुक्ते तटे । 

प्रयोजनेनेति । लक्षणीयं लक्षणाजन्वज्ञानविषवम् , तथा हि प्रयोजनेन प्रयोजनीभूत- 
ज्ञानविषयपावनत्वादिना सहितं न युज्यते युक्तं न भवर्तीत्ि कारिकार्थः ( २८ ) 

ज्ञानस्येति । यथा ज्ञानस्य विषयो ज्ञानादल्यो भवति, तथा ज्ञानस्य फलमपि ज्ञानाद- 
न्यद्धवति, तथा च यथा प्रक्षस्य विषयफल्योः प्रत्क्षाद्धिनतं प्रसिद्धम् , तथा ठक्षगाजन्य- 
ज्ञानात् तत्फटस्य पावनत्वादिज्ञानस्यान्वसखरमवदयमेपितव्यमिति कारिकार्थः ( २९ ) 

परव्यश्चदेरिति | इन्िया्थसन्निकषंजन्यं जानं प्रत्यक्षम् ; आदिनाऽनुमानादिगह्यते 
प्रकटतेति | मीमांसकमते घटन्ञानानन्वरं ज्ञातो घ्र इपि प्रस्ययात्तज्लानेन तस्मिन्धरे 
च्ाततारूपा प्रकटता जायते, तथा च क्ञयघमः प्रकरा प्रतयक्षाटिज्ञानस्य फलमिति सिद्धम् | 
नैयायिकमते धटन्ञाने सति धट्महं जानामोस्यनुष्यवसायरूपा संरित्तिघ्तानाज्जायते तथा 
च ज्ञातृधमः संवित्तिः प्रत्यक्षादिक्चारस्य फलमिति सिदम् | 

उपसंहरति--वि रिषटेति ( ३० ) 
एवमुक्तयुक्तया व्याख्यातमिति व्याख्यातप्रायम् } पाठमात्रेणेवाबगताथेमिति न मया 

व्याख्यातमिति यावत् । 
केथन्तहिं पावनल्वादयो ज्ञायन्तेऽत आह- विपा इति ( ३१ ) 

व्याकरोति--तटादाविति । धिते लक्वणायोधिततयरौ, तञ्चति व्यानारान्तरं चेयर्थः। 
अने थति 1 अनेके अर्था यस्व तस्य॒ अनेकच गरहीतश्चक्तिकस्य शब्दस्य वाचकत्वे 

अभिवायां संयोगादेः वक्यमाणसयोगादिमिः नियन्वितत एकत्र नियमिते सति अवा- 
च्याथंस्य अभिधया प्रतिपादायतुमद्चक्यय घोरत प्रतीतिदुर्या व्यापृतिर्व्यापारः सा 
अष्चनम् म्यज्नमेवेत्यथं. । अभिधया बोधयितुम्क्याथंस्य योधने समर्था इ्तिर्व्यज्ञना 
नामेति भावः ¦ इयं चाभिधामृख शाब्दी व्यज्जनेद्युच्यते ( ३२ ) 

|, <~] 
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संयोगो विप्रयोगश्च साहचयं विरोधिता 
अथेः प्रकरणं छिन शब्दस्यान्यस्य सञ्निधिः ॥ 
सामथ्यंमौचितपी देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 
शब्दाथस्यानवच्छेदे विरोषस्मृतिदेतवः ॥ 

सशङ्कचक्रो हरिः । अशङ्कचक्रो दरि रित्युच्यते । राम-छक्ष्मणाविति दश- 
रथी । रामाज्जनगतिस्तयोरिति भागव-कात्तेवीययोः । स्थाणुं भज भवच्छिदे 
इति हरे । सवं जानाति देव इति युष्मदर्थे । कुपितो मकरध्वज इति कामे । 
देषस्य पुरारतिरिति शम्भौ । मधुना मत्तः कोकिङ इति वपन्ते । पातु वो दयिता- 

अन्न भवृहरिखम्मतिमादह-संयोग इति ! संयोगः प्रसिद्धसम्बन्धः, विप्रयोगः 
प्रसिद्धसम्बन्धविभागः, खाहचयमु एकस्मिन् कायं मिथः सापेक्चत्वं सादृश्यं बा विरीधित्ता 
वध्यधातकत्वं सहानवस्थानं च, अथः अनन्यथासाध्यं पलम् , प्रकरणं वक्दभोतर- 
बुद्धिस्थता, लिद्धं संयोगातिरिक्तसम्बन्येन परपक्षग्यावत॑को धमः शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः 
समासाद्यनधीनसमानाथताकखब्दान्तरसममिष्यादारः, सामथ्यं कारणता, ओचिती योग्यता, 
देश्चकालो वद्िरोषो, व्यक्तिः पुंस्वादिलिङ्गम्, स्वर उदात्तादिः, एते शब्दवाच्याथस्य 
अनवच्छेदे कतमोऽयथोंऽत्र विवक्षित इति सन्देहे सति विरोषस्म्रतिहेतवः विदोषस्य विवक्षि 
तार्थस्य या स्मृतिर्शानं वद्धेतवस्तजजनका भवन्तीत्यथः | क्रमेणोदाति-सरांखेति । 

'"यमानिडेन्द्रचन्द्राकंविष्णुर्सिहवाजिषु । 
श्ुकारिकपिभेकेषु हरित्ना कपिले त्रिषु ||" 

इति कोरादनेकार्थकस्य हरिशब्दस्य वाचकता शङ्खादि संयोगेन विष्णौ नियम्यते | 
अञ्चंखचक्रेति । संयोगपूवंकत्वाद्विभागस्येति विष्णोरन्यत्र शोखलादिविमागामावाद् हरिशब्दस्य 
वाचकता विप्रयोगेन अच्युते नियम्यते । रामखक््मणाकिति । 

“यमः पञ्ुविशेषे स्याज्जामदगन्ये हलायुषे । 
राघवे चासिते श्वेते मनोक्ञंऽपि च वाच्यवत् |> 

इति विश्वकोशाद्रामशब्दोऽनेकाथेक इति तस्य वाचकता साहचर्येण दाद्चरथौ नियम्यते । 
रामाजुनेति । अघंनविरोधित्वाद्रामो जामदग्न्य एव अञ्जनः कार्च॑वीर्यं एव तद्रध्यत्वात् 
तयोर्योदूध्रोः रमाञ्जुनगतिरिति विरोधिन वभ्यधातकस्वेनोपमायामिदमुदाहर्णम् । सहानव- 
स्थानरूपविरोधित्वस्य तु च्छायातपाविव्युदाहरणम् । 

(छाया सूयप्रिया कान्तिः प्रतिजिम्बमनातपः | 
इति कोशादनेकाथकस्य छायाश्चन्दस्य वाचकता आतपविरोषेन अनातपे नियम्यते । 

स्थाणुरिति । भवच्छिदे संसारच्छेदाय । 
“स्थाणुर्वा ना धरुवः शंकुः स्थाणू रद्र उमापतिः ।” 

इति कोात्स्थाणुखन्दोऽनेकाथंक इति तस्य वाचकता भवच्छेदरूपेण फलेन शिवे 
नियम्यते } सवेमिति । 

“अमरा निजरा देवाः । “गजा भद्धारको देवः! “देवो मेवे सुरे राजि 1» 
इत्यमर-विदवकोश्लाम्थां नानाथंकदेवशन्दस्य वाचकता प्रकरणेन युष्मद राजनि 

नियम्यते | कुपित इति । मकरो नक्रो जन्तुविरोषस्तदाकारः स एव वा ष्व्ञो यस्येति 
विग्रहे नानार्थकस्य मकरष्वजखब्दस्थ वाचकता मकराकारष्वजसमुद्राभ्यां व्यान समवाय- 
सम्बन्धक्ता कोपरूपञिद्न मन्मथे नियम्यते ¦ देवस्येति । अन्यस्य रा्ादैः पुराराति- 
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सुखमिति साम्पुख्ये ! भमा्यत्र॒परमेदवर इति राजधानीरूपादेशाद्राजनि । 
चित्रभानुर्विभावीति दिने रवौ, रात्रौ बहौ । मित्रं भातीति सुद्रदि। मित्रो 
भातीति स्वौ । इन्द्रररुरित्यादौ वेद एव, न काव्ये स्वरा विरोषभरतीतिकृन् ॥ 

एदहमेतव्थणिभा एदहमेवेहि अच्छित्त 
एदहमेत्तवत्था पडहमेतेहि दिअएहिं ॥ ११॥। 

इत्यादावभिनयादयः ! इत्थं संयोगादिभिरथौन्वरायिधायक्रत्वे निवारिते. 
[र 
त्वासम्भवेन तस्समभिव्यादारेण अनेका्थंकस्य देवशन्दस्य वाचकता शम्भौ नियम्यते । मधुनेति। 
“मधु पुष्परसे क्षौद्रे मचे ना ठु मधु द्रदे ! वसन्तदैवयभिच्चे्े स्याञ्जीवन्त्यां ठु योषिति ॥” 

इति मेदिनीकोश्चान्नानार्थकस्व मधुशब्दस्य वाचकता कोकिर्मादनसामभ्यंन वसन्ते 

नियम्परते । पात्विति । 
“मुखं निःसरणे वक्त्रे प्रारम्भोपाययोरपि । सन्ध्यन्तरे नाटकादे; शब्देऽपि च नपुंसकम् ॥” 

इति मेदिनीकोश्ान्घुखब्दस्य नानाथंकदय वाचकता उक्कण्ठितमनोरथसाधनौचि- 

लयेन साम्दुख्ये आनुकूल्ये नियम्यते, दयिदासुखं बो युष्माकं सम्युलीभवल्तित्यथै तासम् । 

आात्यत्रेति । परमेव्वरशब्दस्य विष्णुलिवराजादौ चक्ततया नानाथकत्वरेन तस्य॒वाचकता 

राज्धानीरूपदेरोन राजनि नियम्यते । चित्रेति । चिघ्रा भानवः किरणा यस्येति विग्रहं 

नानार्थकस्य चित्रमानुशब्दस्य वाचकता दिने प्रयोगे सूं रातौ प्रयोगे बहौ नियम्यते | 

मितज्रमित्ति। “भित्रं सुदि मिनोऽ्क॑ इति कोशान्नानार्थकस्य भित्रश्चब्दस्य वाचकता 

नपुंसकसूपन्यक्टया सुद्धदि नियम्यते रल्लङ्गरूपव्यक्त्या सुं नियम्यते । इन्द्रशषघुरिति । 

८८द्द्रशर्धस्वे” ति वेदे इन्द्रः शतुः शातयिता यस्येति बहु्ीहौ भाचुदात्तत्वेन इन्द्रस्य 
श्चासनकर्तत्वावगमः ] षष्ठ तत्पुरुषे अन्यपदोदात्तवेन इन्द्रस्य ्ासनकम॑त्वावगम इतीन्द्रशचु- 
ङब्दस्य नानार्थकस्य वाचकता स्वरेण नियम्यते ॥ 

स्वरादय इत्यचादिपदग्राह्यमभिनयमुदाहरति--एदहेति 
“ए तावन्माघ्रस्तनिका एतावन्मातराम्यामश्चिप्राभ्याम् । एताञन्मात्रावस्था पतावन्मातरे्दिवसेः।।, 

दति संस्कृतम् । चिरप्रवासिनि नायके नायिकावस्थां बोघयन्त्याः कस्याश्िडुक्तिरियम् । 

पतद् आमल्कादिरूपं परिमाणं ययोस्तौ पतावन्तौ तावेव एतावन्मा्नौ वत्वन्तास्सवाथं माच 

अथवा चिदेव चिन्मात्रमितिवत् एवार्थकमाच्र्चम्देन मयूरव्यंसकादितास्समासः | एतावन्मात्रो 
स्तनौ यस्या; सा तथामूता | एवमेतद् विवक्षितकमख्दलादिरूपं परिमाणं ययोस्ते एतावन्मात्र 

ताभ्यामक्षिपत्राभ्यां नयनदलभ्यासरपरक्चिता 1 एवमेतद् बुदधस्थपरिमाणं सख्या येषान्तथाविधै- 

दिवसैटक्षणया वषः एतावद् विवक्षितपरिमाणमुचतादि यस्याः सा एतावन्मात्रा तथाञरूताञव- 

स्था स्वरूपं यस्याः सेत्यर्थः । अचर बुद्धिस्थतत्तदर्थश्क्तस्य नानश्थकस्येतच्छन्दस्य वाचकता 

अभिनयेन स्ठनप्रदर्थने आमलर्कयुङुखाद्याकाररूपेण अक्षिपरदशने पद्मपलाशाचाकारसरूपेण 

अवस्थाप्रदने उचतापुश्यादिप्रदशंकलूपेण दिवसप्रदशनेऽदल्यग्रधारणादिरूपेण स्तनादिगत- 
परिमाणविरोषरूपेऽथं नियम्यते ॥ ११ ॥ 

अभिनयादय इत्यचादिपदादपदेशो गह्यते, अपदेशश्च हृदयनिहितदस्तादिनाऽभिमतनि- 

नद्यः, यथा कुमारसम्भवे- 
इतः स दैत्यः प्राशीत एवार्हति क्षयम् । विषदप्नोऽपि सम्बध्य स्वयं चछेततमसाम्प्रतम् ॥ 

इति पये बुदधिस्यपरामर्धकत्वेन नानार्थकस्य इत इतिशचब्दस्य वाचकता अपदेशेन 

वक्तरि नियम्यते ॥ 
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ऽप्यनेकाथेस्य शब्दस्यं यत्क्वचिदथान्तरप्रतिपादनं तत्र नाभिधा नियमनात्तस्याः ) 
न च छक्षृणा मुख्याथेवाधाद्यभावाद्, अपि सञ्जनं व्यञ्जनमेव व्यापारः । यथा- 

मद्रात्मनो दरधिरोहतनोविंशाक-वंशोन्नतेः कृतशिटीमुख सङ्मप्रहस्य 
यस्यानुपलवगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः. सततं करऽभूत् । १२॥ 

(३३) तथुक्तो व्यञ्जकः शब्दः-- 
तद्युक्तो व्यल्जनयुक्तः । 

1 --(३४) यत्सोऽर्थान्तग्युक् तथा | 
थोऽपि व्यञ्जकस्तत्र सहकारितया मतः ।॥ १९ ॥ 

तथेति व्यञ्जकः । 
इति काव्यप्रकारो शब्दा थस्वह्पनिर्णयो नाम द्वितीय उच्छासः | 

अनेकार्थस्य शब्दस्येति कारिकां सङ्गमयति--इतस्थमिति । निवारितैऽपि अर्थान्तर 
निवायं प्रकृताथनोधनेऽपि कचित् वक्तृवैशिष्टयाटिसाहाय्यवति अथ वा दिलष्टशब्दविन्या- 
सरूपकविकोशल्यवति प्रतिपादनं बोधनं तव्र अथंऽभिघाने तस्या अभिधाव नियमनात् 
संयो गादिमिर्नियन्त्रणात् । अन्यस्सुगमम् ॥ 

अभिधामूला आान्दीव्यज्ञनामुटादरति--भद्रेति ! कस्यचिद्राज्ञो वर्णनमिदम् | यस्य 
राज्ञः करः पाणिः सतत निरन्तरं दानस्य वितरणस्य यदम्बु जलं तस्य सेकेन सेचनेन सुभगः 
शोभनोऽभूत् । कौदशास्य १ भद्रः शोभन आत्मा स्वरूपं यस्य॒ तथाभूतस्य, तथा दुरधियेहं 
परैरनमिभवनीया तनुः शरीरं यस्य तस्य, तथा विशाले महति वंशे कुठे उन्नतिः ख्यातिर्य॑स्य 
तस्य, अथवा विश्चाल्वंसस्योन्नतिय॑स्माटिति, तथा कृतो विहितः शिीभुप्वानां बाणानां सं- 
प्रहोऽभ्यासो येन तस्य, तथा अनुषष्डुता अबाधिता गतिर्ञानं यस्य तस्य, तथा परान् 
दात्रन् वारयति निवारयतीति परवारणस्तस्येति प्राकरणिकयजपक्षेऽथः | अप्राकरणिकगजपश्चे 
तु यस्य परस्योक्कषट्य वारणस्य गजस्य करः शरुण्डादण्डः दानाभ्बुेकरसुभगः मदजर्सेकघु- 
न्दरोऽभूत् । कीदश्चस्य १ भद्रात्मनो मद्रजातीयस्य “द्रो मन्दो मृगश्च” त्यादिनागजलाति- 
प्रतिपादनात्, तथा दुरधिरोहतनोः अच्युचतया दुःखाधिरोहखरीरस्य, तथा विश्चाखा वेशस्य 
पृष्ठदण्डस्योन्नविसचता यस्य तस्य, तथा कृतशिलीमुखसस्यहस्य स्वमदपुगन्धिना कतश्रमर- 
सङ्ग्रहस्य, तथा अनुपप्टुतगतेः अनुद्धतगमनस्येत्यथं । वसन्ततिलका छन्दः} अचर या 
दहितीयाथप्रतोतिस्तत्रामिघायाः प्रक्रताथवोधनविरामाह्वक्षणायाश्च मुख्या थवोधादित्रयहेतोर- 
भावाद् व्यज्लनाख्या इत्तिरुपास्येति विरवनाथ इत्यलं विस्तरेण ॥ १२ \ 

न्यञ्ञनां निरूप्य व्यज्ञकशब्दं रक्षयति- तद् युक्त इति । व्यञ्ञनाशुक्तः शब्दो व्यज्ञक 
इत्युच्यत इति कारिकाथः ( ३३ ) 

नयु भद्रात्मन इत्यायुदराहरणे शन्दमाघस्य व्यज्ञकतेऽपि शब्दाथंयुगलरूपकाव्यस्य 
व्यञ्धकत्वाभावात्कथं ध्वनित्वमित्याशङ्कव सहकारितया अथस्य व्यञ्चकत्वमस्तीत्याह--यत्सो- 
ऽथेति] स शब्टः यत् यस्मात्कतारणान् अर्थस्य स्वशक्यप्रक्तार्थस्य अन्तरेण व्यवधानेन 
युक् युक्तः तथा व्यञ्क्रो भवति अतस्तत्र काव्ये अर्थोऽपि सखदयक्यप्रकृता्थाऽपि सहकारितया 
अप्रवानतया व्यञ्चको मतः सम्मतः प्रक्ृता्थवोधनानन्दरसेव | 

व्यङ्गयार्थगोधादथस्य सहकारित्वमिति कारिकार्थः ८ ३४ 
इति काव्यप्रकरादो नागेश्वरीटीकायां द्वितीयोल्मसः । 



अथ तृतीयोल्लासः 
(३५) अथी; प्रोक्ताः पुग तेपाम्-- 

अथ बाच्य-छक्ष्य-व्यङ्घयाः । तेषां वाचक-लाक्षणिक-व्यज्तकानाम् । 
--(३६) अथेन्यञ्ञकतोच्यते ) 

कीटसीत्याह- 

(३७)वक्तृबोद्धव्यकाशनां वाक्यवाच्यान्यसन्निषेः ।। २१ ॥ 
्रस्तावदेशकालदिवरिष्ययास्रतिमाजुपाम् । 
योऽ्धस्यान्याथपीदहेतु्व्यापाये व्यक्तिरेव सा ॥ २२ । 

बोद्धव्यः प्रतिपाद्यः । काङ्कष्वनेविंकारः । प्रस्तावः प्रकरणम् । अथस्य वाच्य-- 
क्त्य -व्यङ्कयालसनः। 

क्रमेणोद्ाहरति- 
अद्पिहुटं जलकरुंमं वेत्तण समागदह्मि सहि तरिम् । 
समसेजसलिरणीसासणी सहा वीसमामि खणम् || १३॥ 

अव्र चौयेरतगो पनं गम्यते ¦ 

र्थव्यञ्लनां प्रतिपादय पू्व्तं स्मारयति--अथा इति । पुरा वाच्यादयस्तवर्थाः 

सयुरित्यत्र तेषां वाचकादिदन्दानामर्था वाच्यादयः प्रोक्ताः, इदानीमथव्यञ्चकतोच्यत इति 

कारिकार्थः ( ३५-२३६ ) 
सा किस्वरूपेव्यत आह-- बक्ति ! परप्रतिपत्तये वाक्योचारयिता वक्ता कषिर्नाय- 

कादिका बोधनीयः पुरषादिर्वाडव्यः खोकभोत्याद्यनमापको ध्वनिः काकुः तासाम् , एवं परस्- 

रान्विताथेकपदानां समूहो वाक्यं शक्योऽयं वाच्यः अन्यस्य वक्तुगोद्धव्यमिन्नस्य सनिधिः 

सामीप्यम् वाक्यवाच्याभ्यां सदितोऽन्यसन्निधिरिति मध्यमपदलोपी समासतः ! तथा प्रस्तावः 
प्रकरणं दश्चो विजनादिः कारो वसन्तादिः आदिना वे्ादिः एतेषां वैशि्टात् सम्बन्धा- 

दरेलक्षण्याद्या प्रतिभाजुपाम् काव्यवासनापरिपक्ङदढधानां या अन्या थेधीः व्यज्गयप्रतीतिः 

तद्ेतु्योऽरथस्य वाच्य-रुष्य-व्यङ्गघरूपस्य व्यापारः सा व्यक्तिरेव व्यञ्यतेऽनयेति करणब्ुततत्या 

व्यक्तर््यञ्जनेवेति कारिकार्थः । तथा वक्तरादिवैदिषटयदेठका या सहृदयानामन्या यंधीस्तदेतु- 

व्यापारत्वं व्यञ्जनायाः स्वरूपमिति दिक् ( ३७ ) 

वक्तृवैशिष्टया द्राच्यस्य व्यञ्जकत्वमुदादहरति--अदृपिहु खमिति । 

अतिपुथुलं जलकुम्भं गीत्वा समागताऽर्मि सखि त्वरितम् । 

श्रमसखेदसक्िलिनिःधासनिःसदहा विश्राग्यामि क्षणम् ॥ 

इति संस्कृतम् । जलानयनमारग उपनायकोपुक्ताया धमजलादयुपभोगचिहेनोपभोगं 

सम्भावयन्ती सखीग्पल्युनिरियम् } अरस्मलयदमथंकमव्ययं हे सखि { अदमतिखशवेन प्रथु 

महान्तं जलपूर्णं कुभ्मं रीत्या स्रितमेव समागताः श्रमाद् यौ स्वेदसलिलनि धस ताभ्वा 

निःसहा चल्वुमक्षमा अतः क्षणं विश्राम्यामि विघ्रामं करोर्मत्यथः । ईदयङुम्भवदनञन्य 

एवायं श्रमो नान्यथा शङ्कनीय इति भावः! अत्र प्रमाणान्तरेणासतीत्वावयते सति व्यमि 

चारिणी वदतीति वच््वेश्ियाद् वाच्यघण्तिवाक्यार्थ॑स्य चौयंण कृतं रतं गोपायतीति प्रति- 

भाद्याछिनः सामाजिकान्परति व्यङ्गम् । अत्र ॒शब्दपरिदृत्तिसहत्वादर्थस्येवेयं इृच्िरिति 

ध्येयम् | १३ ॥ 



२८ नागे दवरीटीकोपेते काव्यप्रकाशे- 

ओण्णिदं दोव्वल्टं चिन्ता गङसत्तणं सणीससिअम् । 
मम मन्दभादणीए केर खद तुहवि अहह परिव ॥ १४॥ 

अत्र दुत्यास्तत्कामुकोपभोगो उ्यज्यते । 
तथाभूतां दृष्ट यृषसद्ि पाच्चाङतन्या = 

चने व्याधैः साघ सुचिरमुषितं वल्कख्धरः । 
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्मनिश्रत 

गुरुः खेदं खिन्ने मयि भलति नाद्यापि कुर्षु ॥ १५ ॥ 
अन्न मयिन योग्यः खेदः कुरुषु तु योग्य इति काका प्रकरादयते। नच 

वाच्यसिद्धयङ्घमनत्र काकुरिति गुणीमूतव्यङ्गयतवं श्ङ्कथं प्रइनमत्रेणापि 
काकोर्विश्रान्तेः । 

तङ् भा महगण्डत्थरणिमिअं दिध ण णेसि अणत्तौ | 

बोद्ग्यवैश्िष्टयाद्वाच्यस्य व्यज्ञकत्वमाह--ओण्णिहमिति । 
अनिद्रं दौगल्यं चिन्वाऽरसत्वं सनिःश्वसितम् 
मम मन्दभागिन्याः कृते सखि ! त्वामपि अदृहं परिभवति 

इति संस्कृतम् । कतनायकसम्भो गां दुतीम्प्रति उपभो गचिद्ः सम्भोगं ज्ञातवत्या नायि- 
काया उक्तिरियम् 1 दे सखि ! सनिश्वसितं निःश्वाससदितम् ओजनिद्रचं विगतनिद्रस्वं दोल्यं 
दुवखता चिन्तया गाल्स्यं च कतुं मन्दः स्वल्पो भागो मागघेयं विद्यते यस्यास्तस्या भम 
कृते मदर्थं॑त्वामपि परिभवति पडयतीत्यथंः । यच बोडन्याया दूत्या अन्यदाऽपि दष्टदुधर- 
चेष्टाया वैिष्टयाद् बाच्यधटितवाक्याथंस्य स्वकामुकोपमोक्तृत्वमेषा प्रका्चयतीति सामाजि- 
कान्प्रति व्यङ्खगयम् | १४॥ 

काडुवैरिष्टयादाच्यस्य व्यज्कखमाह--तथा भूतामिति । वेणीसंहारे भीमसेनस्य 
सहदेवं प््युक्तिरियम् ! गुख्युंधिष्ठिरः खिन्ने म्लाने मवि खेदं मात्सयं भजति कुरुषु कुवं- 
पत्यु दुर्योधनादिषु अद्यापि प्रत्यपकारक्षमकाठेऽपि न मजतीति काक्वा सोपहासो बाक्या- 
यः } खेद्कारणमाह-तथा भूतामिस्यादि । दपसदसि राजसभायां न ठु यत्र कुत्रचित् ; 
तथाभूतां रजस्वलां दुःयासनाकृष्टवसनक्चपाशां पाञ्चालस्य द्रुपदराजस्य तनयां न यस्य 
कस्यचिद् द्धा वल्ककधरैरस्मामिवने द्वैतवने व्याधैवेनचरे; साधं यत्युचिरं बहुकारषितं 
निवासः ृतर्स्वद् एवं विराटस्य राज्ञ यवासे गदे यअनुचितस्य सुूदादिकमण आरम्भेण उद्यो- 
गेन नितं गुप्तं यया स्यात्तथा स्थितं च दृष्ट्वेत्यर्थः । शिखरिणीच्छन्दः ! “पै स्दरेरिकन्ना 
य॒मनसमला गः शिखरिणी? ति लक्षणात् ॥ १५ ॥ । 

अत्र मयि न योग्यं मात्सय कुरुपु ठ योग्यमिति नञ् काक्वा व्यज्यते पदेवाह--अत्र 
त्यादिना ननु पाचापातरवेपरीत्वेन खेदस्य करमाकरणल्पवाक्याथस्यायुक्ततयाऽपर्ववसन्नस्य 
पयवसानरूपसिद्धयं व्यज्गवोपस्थापनद्रारा कारव भवतीति काकोर्बाच्यसिद्धय द्धते तद्द्वा- 
रीभूतस्य व्धङ्गघस्यापि तथात्वेन गुणीभूतव्यङ्गयमिदमुदाहरणन्न ध्वनिरित्याशचङ्कय निराक- 
रोति-न चेतति । वाच्यस्य भ्रातरि खेदमजनरूपस्य ऊुरषु तदभजनरूपस्य च वाक्यार्थस्य 
सिद्धिः पयवसानं तटज्गन्तत्क।रकम् । काकोरिति व्यङ्गयव्यज्ञकमावे षष्टी । तथा च काङु- 
व्यज्गधेन प्रद्नमा्रेणापि विश्रान्तेः वाच्यार्थस्य पर्यवसानादिव्यर्थः | 

वाक्यवेश्चिष्टचाद्ास्यस्य व्यज्ञकत्वमुदाहरति--तर भा इति । 
तदा मम मण्डस्यखनिमग्नां दष्टं नानेषीरन्यत्र । इदानी चैवाहं तौ च क्पोखौ न सा इष्टिः ॥ 



त॒ तोय!ल्छसः । २९ 

एमि सच्चेअ अहन्तेज कबोटा ण सा दिट्टौ।। १६॥ 
अचर मत्सखीं कपोप्रविविम्वितां पदयतस्ते दष्टिरन्येवाभूत्, चङिताथान्मु 

तस्यामन्येव जातेत्यहो प्रच्छनकासुकस्वं ते इति व्यज्यते} ` 

उहेडोऽयं सरसकदङीश्रेणिशो पातिङायी 
कुञ्धोत्कषौङ्रितरमणीविश्रमो नमेदायाः । 

किल्चैतस्मिन्पुरतघह्ृदस्तस्वि ते वान्ति वाता 
येषामग्रे सरति कलिताऽकाण्डकोपो मनोभूः ॥। १७॥ 

अच्र रतार्थं भ्रविरेति व्यङ्गयम् । 
णोर्छेहअणोल्छमणा आता मं चरभरम्मि सअलम्मि । 
खणमेत्तं जइ संञ्चाइ होड ण व होऽ वीसामो । १८॥ 

ऋ 
इति संस्कृतम् । नायिकाकपोटगतमन्यग्रियतमःप्रतितिभ्यं नायिकागुलावलोकनमिषेण 

सादरं पर्यन्तं वत्प्रतितरिम्बापगमे तादशानिरीश्षणनिष्ठत्तं नायक प्रति नायिकाया उक्तिरियम् | 

तदा यदा सा कामिनी मत्सन्निधावारसीत् तस्मिन्काले इदानीं तस्या यमनकटे न सा स्निग्धा 

अनिमेषा च, अन्यत्सष्टम् ॥ १६ ॥ 

अत्र तदेदानीमिति पदद्वयाल्मकवाक्यदेशिष्टयाद्वचङ्गव माह- अत्रेति । तव प्रच्छनन- 

कामुकतमिव्युपारम्भप्रकाश्चनं सामाजिकान् प्रति व्यज्गचम् । 

वाच्यवैदिष्टयाद्ाच्यस्य व्यज्ञकृतमुदाहरति--उदेसो ऽयमिति । रतार्थिनः कामु 
कृस्य नायिकां प्रद्युतिरियम्। दे तन्वि इषाङ्गि! नमंदाया विरोषनद्या अयमुदेश्च 
ऊर्षवदेदा उन्नतमूपदेः तिष्ठतीति रोषः । कीशः सः १ सरसानां स्निग्धानां कदलीनां 
्रेष्याः पञक्तेर्ा शोभा तया अतिश्चायी अति्यवितः तथा ङुज्ञानां लतागहाणामुत्कर्षण 

पष्पसमृद्धया अङ्कुरितः अआसन्नेवोलयादिंतः रमणीनां विलासिनीनां विभ्रमो हावभेदो यत्र 

तादः, किच्च अपि च पएतसिमन्पदेदो ते मानिनीमानभज्ञने प्रसिद्धाः सुरतस्य रतेः सुद 
पुनः पुनः प्रवत्तका वाता वान्ति येषां बातानामग्र पु मनोभूः कामः कलितो धृतोऽकाण्डेऽ- 

नवसरे कोपो येन वतादश्चः सन् सरति चरति | मन्दाक्रान्ताच्छन्दः } मन्दाक्रान्ता जर- 

धिषडगेमभ्भों न तौ ताद्गुरू चेदिति लक्षणात् ¦ अत्र तन्वीदयनेन कन्दपवेदनावत्वं भमा- 
पनायकसचादजैव रतौचित्यम् 1 नम॑देत्यनेन नर्मक्रीडां ददातीति, उदे इत्यनेन मधः 

सञ्चसतां पतनभियाऽनवलोकनीयत्वं, सरसे्यनेन दुष्कपर्णाभावेन कटुखब्दराहित्यम्, श्रेणी- 

त्यनेन प्रान्तवेष्टनं छाया च, भ्रेणीशो भेत्यनेन स्थानान्तसयादतिश्चयितश्चोभत्वम् ; ऊुञ्जेत्यादिना 

रतिवैमुख्यम् , ग्यसनं वाता इत्यनेनैव गमना लब्धे पुनर्वान्तीत्यनेन मन्दत्वम्; अग्रेसरती- 

त्यनेन वायुसम्बन्धस्मकालीनकामपीडोदयात्तस्वाग्रेसरत्वमुद्क्चितम् ; कलितेत्यनेन सुरतवैमुख्या- 

कुपितः कामः क्षिं विधास्यतीति न ज्ञायते इति, मनोभूरि्यनेन दुष्परिहरत्व्च व्यज्यते ॥ १७॥ 

अच नम॑दोद्देशरूपस्य तद्विशेषणीभूतस्व च वाच्यस्य ॒वशचिश्यास्ुरताथ प्रवरेति 
व्यङ्खयमित्याह--अत्रेत । 

अन्यसमिधिवैदिष्टयाष्टच्यस्य व्यज्जकत्वमुदाहरति-णोल्खइ इति । 

नुदत्यनाद्र॑मनाः वभर गहभरे सके । 
क्षणमां यदि संध्यायां भवतिं न वा मवति विश्रामः ॥ 

इति संसृतम् । गुरुजनसानिष्याहुपनायकं प्रति वक्तुमसमर्या काचित् सदधेतकालषुच- 

नाय प्रतिवेशिनीम्प्रति शवशरूषारम्भमाई--यदि क्षणमात्रं विश्रामो भवति तहिं सन्ध्यायामथ 



३० नागश्च धेदेकोपेते काव्यप्रकारे- 
भ ॐ 

अत्र सन्भ्यासङ्केतकराल इवि तटस्थं प्रति कयाचिद् द्योत्यते । 
सुञ्वई समागमिस्सदि तु पिओ अल्न पहरमेत्तेण । 
एमेअ किंत्ति चिहसि ता सहि सञ्जेपु करणिज्जम् ।॥ ९॥ 

त्रोपपति प्रव्यमिसतु प्रस्तुता न युक्तमिति कयाचिननिवार्यते । 
अन्यत्र यूयं कुषुमावचायं कुरुष्वमत्रास्मि करोमि सख्यः । 
नाहं हि दुरं श्रभितुं समथा प्रसीदतायं रचितोऽञ्जटिवेः ॥ २०॥ 

अत्र विविक्तोऽयं दश्च इति पच्छन्नकाम्रकसू्ययाऽयिसायंतामिति आदवस्तां 
प्रति कयाचिन्निवद्यते ॥ 

गुरुअणपरवस पिअ करि भणामि तुह म॑ंदसमादहणी अहकम् । 
अञ्ज पवासं वच्चसि वच्च सअं जेव्व युणसि करणिज्जम् ॥ २१॥ 

वा न भवव्येवेति योजना, स्य्टाथ॑मन्यत् । अवरानार्दे्यादिना श्रमादिभ्याजेनापि नावकाश्च 
इति, इवश्ररित्यनेनानतिक्रमणोयदा, सकल इत्यनेन सावकालिकी व्यग्रता सन्ध्यायामिव्यनेन 
तत्रेवावसर इति च व्यज्यते ] १८ ॥ 

अत्र तरस्यान्यसन्निषेवेशिष्टयास्सक्कतसमववोधनं सामानिकेपु व्यव्यते तदाह--अत्रेति। 
परकरणरूपग्रस्ताववैरिष्टचाद्वाच्यस्य व्यज्गक्वभुदाहरति--सुव्वइ इति । 

श्रुयते समागमिष्यति तव प्रियोऽद्य प्रहरमात्रेण | 
एवमेव किमिति तिष्टसि तस्सछि ! सञ्जय करणीयम् ॥ 

इति संस्कृतम् । उपपतिम्प्रति गन्तुपुस्ुकान्नायिक्राम्प्रति अभिसारनिवारणाय तसत्या- 
गमनवार्तां श्रुतवत्याः सख्या जनान्तरसन्निधाने उक्तिरियम् । अचेष प्रहरमानरेण तव प्रियः 
समागमिप्यतोति श्रूयते तत्तस्माक्कारणाद् ह सखि | एवमेव तदीयमोजनादिव्यापाररादिव्येनैव 
किमिति क्रिम्थं तिष्ठसि करणोयं रन्धनादिकायं सजय साधयेव्यर्थः ॥ २९ | 

अत्राेवेत्यनेन न कालान्तरे प्रहरमात्रेणेत्यनेन न विलम्बेन समागमिष्यतीयनेन 
सम्यकृपूणकामव्वेन पुनगंमनामाव इति च अभिसरणोपयोगिवेष्रविन्यासादिप्रकरणे पत्या- 
गमनकथनेनाभिसरणनिपेघं विदितरदस्या सखी करोतीति प्रकरणं जानतां सामाजिकानां 
व्यङ्गयभित्याश्येनाह--अत्रेति । 

देशवैशिषट्ाद्वाच्यस्य व्यज्ञकत्वमुदाहरति--अन्यत्रेति । सखीवेषधारिणा स्वामिनां 
साकमागतां सहचरो दष्टा सखीः प्रति नायिकाया उक्तिरियम् । हे सख्यः ! युयं कुुमानामव- 
चायं हस्तेनादानं अन्यत्र इतो दृरे कुरुध्वम् । भवर अस्मिन्परदेरो असि अहङ्करोमि कुसुमावचा- 
यमिति दोषः । स्वदूरगमननिषेवे देवमाह-- चाहमिति । हि यत- महं दूरं भ्रमितुं चचिं न 
समर्था, अयमद्धलिः प्रणामाज्ञछिः बो युष्मभ्यं रचितः कृतः प्रसीदत प्रसन्ना मवतेत्यर्थः।| २० 

अत्र व्यङ्गं दशयति--अत्रेत्यादिना । सख्योऽन्य् सन्ति तेन विविक्तो विजनोऽ- 
यं देदाः तस्मासच्छन्नः सखीवेषधारी कामुकस्याऽभिसायतां प्रेयंवामिति आश्वस्ता विश्वास- 
वतो प्रियसखी प्रति देशवेिष्य्याद् व्यज्यते । अत्र सामान्यसखीविषयो वाच्योऽर्थः प्रियसखी- 
विषयो व्यङ्खवय इति दिक् । 

काठ्वेशिष्य्याद्राच्यस्य व्यज्ञकत्वमाह--गुरुअणेति । 
गुरुबनपरतञ्च प्रिय ! किं भणामि तव मन्दभागिनी अहकम् | 
अद्य प्रवासं रजति जज स्वयमेव भेष्यसि -करणीयम् ॥ 

इति संस्कृतम् । प्रवासं गन्तुकामम्प्रति प्रियाया उक्तिरियम् | गुरुजन मान्यजनः 

=-=, 



तृतीयोल्छातः। ३१ 

अत्राद्य सधुसमये यदि जसि तदाऽहं तावद् न भवासिततवन जानामि 
गतिमिति व्यज्यते | 

आदिप्रहणाच्च्रादरेः } तच चेष्टाया यथा- 
द्वारो पान्तनिरन्तरे मयि तयः सोन्द्थ्यसारश्च 

प्रोल्दास्यास्युगं पररपरखमासत्त समासा(दतम् 

आनीतं पुरतः शिरोद्चुकमधः क्षिप्ते चख से चन 
वा चस्नत्र निवारितं प्रसरणं सङ्कचिते दास्ते || २२॥ 

सत्र चष्टया प्रच्छन्नकान्तविपय आकूनविद्ेपो ध्वन्यते ! निगाकाङक्षलप्रति- 
पत्तये प्राप्रःवक्तरत्या च पुनः पुनरुदादहियते । वक्त्रादीनां मिथः संयोतने दिका 
दे मदन अनन् क्रतण लस््य-व्यङ्गययश्च त्यञ्चकस्वमुद्राहाय्यम् ॥ 

पिचादिः सएव परः शछतरम्टद्र्यत्वदावत्तस्तत्संद्ुद्धा हे रुखुजन्परवख ! देविय} तव कि 
सणानि वदामि पययत्त वचनननिरथंक्म् , अत एवाहम्दन्दमानिन अल्यमाग्या | वतः य्य 
वक्लन्तं यह्मिन्वासिनोऽपि गदमायान्ति, तस्मिन् त्वं प्रवदसि पर्देद्ं जसि गच्छसि द्र 

गच्छेति सदन्यरोषोक्तिः, स्वयमेव करणीयं श्रोष्यति मया कस्णीयं कठं योग्यं सरणं स्मेव 
श्रोष्यति | २२ 

अत्र वसन्तकास्वेशिष्टश्ात् पियं प्रयटरक्ततया देकखरणाहं तद्गमने नैव जीवामीति 
सद्टदयेु व्यज्यते | 

कारिकास्थमःदिपदं व्याचष्ट-अआदिग्रहणाइदति ¦ चेष्टावेशिष्टयाद्वाच्यस्य व्यञ्जकत्व- 
माह-द्वारोप्रान्तेति । खविषयवकमावावनो घकनायिकाश््तिचेष्टा विरोषमवधारितवतो नायकस्य 
सखायग्प्रत्युक्तिरियम् । मयि द्वारो पान्तस्य द्वारनिकय्देश्स्य निरन्तरे सन्निदिते सति सौन्द- 
यंण सारश्रेष्ठा श्रः द्योभा यस्यास्तया ऊदयुगं सक्थिद्रयं प्रोल्लास्य प्रसार्य परद्रसमासक्त- 
मन्योन्यसंल््नं समासादितं संबन्धं प्राप्तमिति यावत् | तथा शिसेँऽद्युकं शिरःसम्बन्धि 
वस्रं पुरतः अग्रतः आनीतं ततः चे चञ्चले लोचने अधशक्िप्ते सञ्चरिते तत्र तस्मिन् 
काले वाचः वचनस्य प्रसरणं सखीधु प्रवतंनं निवारितं मुखमुद्रणेनेति शेषः । ततः दोठंते 
बाहुलते सङ्कोचिते संकुच्य मिथः संयोजिते इत्यथः । ओादुरुविक्रीडितं छन्दः ॥ २२॥ 

अन्न सक्थ्नोः प्रस्परसंबन्धकरणेन विषरीतघुरतप्रदानम् ; अग्रतो वल्लानयरनेन गृढमाग- 
च्छेति, नेत्रसखारेण सूर्यास्तमयः सङ्केतकालः, सुखमुद्रणेन कोलाहररहिते कारे कोलाहल- 
रहितं यथा तथा आगन्तव्यम् | युजसंयोजनेन आगमनपारितोषिक्रमालिङ्कनं करोमःति च 
चेष्टावेशचिष्य्याद् व्यज्यते | 

तदेवाह--अत्रेति } प्रच्छनकान्तविषयः मावपररीश्चाथं द्वारि वेषान्तरेण स्थितकान्त- 
विषयः माकूतविरोषः स्वामिप्रायविदोषः | 

ननु वक्तृगोद्धव्यकालदीनां सड्करेण वैचिष्टये द्वितो दाहरणेनैव निवहि किमेतावद्धिरि- 
स्यत आह-निराकाङ्क्षेति ! प्रयेकं किमुदाहरणमिति शिष्याकाङ्क्चानिल्ृत्तये अनवसरे 
सङ्कोचोऽपि युज्यते इति सोऽपि नास्तीव्याह-प्राश्रावक्षरेति } एवं च वाच्यस्य वक्ाद्योकेकस्य 
वेशिष्टचं न व्यज्ञकत्वमुदाहतम् । लश्यव्यज्गघयोरेकादिवेशिष्टय न व्यञ्जकत्वं चोदाहायमि 
त्याह--वक्वादीनामिति । वक्तृबोद्धव्यादीनां मिथः संयोगे परस्परसम्बन्धे सति द्िका- 
दिमेदेन द्वौ परिमाणमस्येति दिकं द्विकतरिकादिमेदेनेति यावद् व्यञ्जकत्वमिति रोषः । वक्वा- 
दीनां दयो. संयोे दिकवैशिष्य्यम् । चयाणां संयोगे चिकवैश्चिष्य्यमिति परमाथंः। अनेनेति 



३२ नागेश्वरीटीकोपेते कछाच्यपरकारो- 

(३८) शब्दग्रमाणवेदयोऽथो व्यनक्त्यर्थान्तरं यतः । 
अथस्य व्यञ्जकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता । २३ ॥ 
शब्देति । न हि प्रमाणान्तरवेद्यीऽर्थो व्यञ्चकः ॥ 

इति काव्यप्रकारोऽथेवन्यञ्जकतानिणेयो नाम कृतीयोल्छासः ॥ ३ ॥ 
र 

अथ चतुथं उल्लासः 
यद्यपि शब्दाथयोर्निणये छते दोषगुणालङ्काराणां खरूपमभिधानीयं तथाऽपि धर्मिणि प्रवर्सिते धर्माणां हेयोपादेयता ज्ञायत इति प्रथमं काव्यमेदानाह-- 
(२३९) अविवक्षितवाक्यो यस्तत्र वाच्यं भवेद् ध्वनौ | 

अर्थान्तरे सट्क्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम् ।। २४ ॥ 
लक्षणामूगूढव्यङ्गयप्राधान्ये सत्येव अविवक्षितं वाच्यं यत्र सध्वनौ इत्यनुवादाद् ध्वनिरिति ज्ञयः। तत्र च वाच्यं कषचिदनुपयुञ्यमानतादर्थान्तरे परिणमितम् । यथा-- 

त्वामस्मि वस्म विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति । 
यया वक्तृ्ैशिष्टवादिना वाच्याय व्यजकल्डुराद्त तमा उत ग्यज्ञकत्वगुदाहृतं तथा उदाहायंम् उदाहरणान्तरम- 
न्विष्य ज्ञेयम् |! 

अथव्यञ्जकतोच्यते इत्यनेनार्थमाचस्य व्यञ्जकत्वे शब्दार्थोभयरूपकाग्यस्य व्यञ्चकत्ाभा- वात्कथं ध्वनित्वमिति शब्दस्यापि सहकारितया व्यञ्जकत्ममाह--शब्द्धरमागेति । यतः कारणात् शब्दप्रमाणेन वेद्यः प्रतिपादितोऽ्थः वाच्य-रक्ष्य-व्यद्घयरूपः अर्थान्तरं व्यङ्गय- 
रूपं व्यनक्ति प्रकाञ्चयति तत् तस्मा्रारणात् अर्थस्य व्यञ्जकत्वे सब्दस्य सहकारिता बिरोष- णीमाव इति कारिकार्थः ( ३८ ) 

इति भ्रकाव्यप्रकारो नारोद्वरीदीकायां तृतीयोल्छासः | 
स 

यद्यपि “तददोषो शब्दार्था” वित्यादिना शन्दा्थयोनिरूपणे कृते अदोषत्वादिधर्मातिरक्ते भाकाङक्षैव नोदेति तथाऽपि कार्येन कान्यरूपधरमिपदर्थनं विना आकाङ्क्व न भवतीति शङ्कात्तराभ्यामाह-यद्यपोति । अभिधानीयं कथनीयं घमिणि काव्ये प्रदरिते अवान्तरभेद- सदतं प्रक्षंण निदि्ट॒ धमाणां दोषगुणार्ड्कारणां हेयोपादेयता दोषाणां हेयत्वं -वयाज्यत्वं गुणा््काराणारुपादेयता ग्राह्यत्वं काव्यभेदाद् ध्वन्यादिरूपकाव्यमेदाद् ध्वनिरूपं काव्यं द्विविधं छक्षणामृरूकममिघामृरूकं चेति । तच्राचमविवक्षितवाच्यं द्वितीयं विवक्षितवाच्यम् । तयोः प्रथमं विमजते--अविवक्षितेति । अविवक्चितमनपयुक्तं वाच्यं वाच्योऽथों यत्र ताहो यो ध्वनिस्तत्र तस्मन्ध्वनौ उत्तमे काव्ये वाच्यं वाच्योऽथः अन्तरे वाच्यलक्ष्यसा- धारणेऽथं संक्रमितं परिणमितम् भत्यन्ततिरस्कृतं बा मवेदिति कारिकार्थः ( ३६ ) कारिकाघटकाविवक्षितवाच्य इतिपदं विहेणोति--रक्चणामूकति । लक्षणामूलं यद् ` उन्ङ्गय तस्य प्राधान्ये प्वनावित्यनुवाद्ादित्ति। य इवि यच्छब्दसाकाङ्खुस्य तत्रेघय- स्य विरोषणतया कथनात् तत्र च अविवक्षितवाच्ये ध्वनौ च वाच्यं वाच्योऽर्थः क्वचिद् यनुप मानत्वात् बदपेण वाच्यं तद्रूपेण प्रकृतान्वयेऽनमिपरेत्वाद् अर्थान्तरे । अन्यभकारेण गाव्यर्क्यसाघारण्येऽयं परिणमितं परिणमितमिवेल्यरथ । यथा काकेभ्यो दधि रष्यतामित्यत् वा्योऽपि को दध्युपघातकरूपेण ख्यः । अ्यान्तिरसंकरमितवाच्यं प्वनिनदादरति-त्वामस्मीति । विद्वत्समां गच्छन्ति 



चतुर्थोह्लासः। द 
आत्मीयां मतिमास्थाय भ्थित्तिमच्र विवेहि तत् !॥ २३॥ 

अत्र वचनादि उपदेञ्चादिरूपतया परिणमति ॥ 
कचिरतुपपद्यमानतया अत्यन्तं त्िरस्छनम् । यथा- 

उप्तं बहू तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवतत परम् । 
विद्धदीटशमेव सद्ा सखे सुखितमास्स्व ततः श्चरदां क्षतम् ॥ २४॥ 

एतदपकारिणं घरति विपरीतलक्षणया कश्चिद्रदति । 
(४०) विवक्षितं चान्यपरं वाच्यं यत्रापरस्तु सः ¦ 
अन्यपरं व्यङ्ख्यनिषठं स एष च॑ | 

(४१) कोऽप्यलक्ष्यक्रमव्यङ्गयो रक्षयव्यद्घयक्रमः परः |! २५ ॥ 
जट््येति न खलु विभावानुमावव्यभिचारिण एव रसः, जपि तु रसस्तैरि- 

त्यर्ति कमः स तु खाघवान्न छक्ष्यते, तच्र-- 
कस्यचिदातस्योक्तिरियम् , यतेऽ विदुषां विकक्षणक्ञानवतां समवायः समुदायस्ति्ति तत् 
तस्माद् आलसीयां स्वकीयां मतिं बुद्धिमास्थाय अवकुम्न्य अत्र समायां स्थितिं सावधानवर्तनं 
विषेदि कुर इति त्वामुपदेशाहंम् अरिम अहमिवयर्थकान्ययम् अहमाप्षः वच्मि उपदिश्चामीत्य- 
यः । मघ सम्बोध्यमुिश्य वक्तव्यकयनेनैव सिद्धे पुनस्तरामस्मि वच्मीति कथनमनुपयक्तमिति 
त्वमुपदेद्यम् अस्मि भप्तोऽदहं वच्मि उपदिश्चामीति र्यं तेन हितसाधनत्वम् अन्यथाचरणे 
उपहसनीयत्वं च व्यङ्घयमिति वोध्यम् ॥ २३ ॥ 

अय्यन्तं तिरस्कृतमिति च्श्चणं बिडृणोति--कचिदिति । अत्यन्तं तिरस्कृतं प्रक्तान्व- 
यारुपयोगितया इतराथंमाजलक्तकं वाच्यमिति रोषः] अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यं ष्वनिमुदादरति- 
उपकृतमिति । अरकारिणम्परति कस्यचिदुक्तिः, त्वया यदुपकृतं तत्र विषये किमुम्यते 
किं वक्तव्यं भवता परं केवलं सुजनता शोजन्यं प्रथिता प्रकटिता सौजन्येनैव एतावानुपाये 
न तु प्रत्युपकारलोभाद् । है सखे ! ततस्तस्मात् ईह्यमेव विदधत् कुवन् शरदां वर्षाणां शतं 
व्याप्य सुखितं सुखयुक्तं यथा स्यात्तथा आस्स तिष्टेति मुख्योऽर्थः । अयं चापकारिणं प्रति 
बाधितः सन् उपकृतम् अपकृतं सुजनता दुजंनता सखे शत्रो सुखितं दुःखितमिति विपरीतं 
रक्षयति, अपकाराययतिशयो व्यङ्गयः । द्ुबविम्बितं छन्दः । “द्रतविरुम्बितमाह नमौ मरा 
विति लक्षणात् ॥ २४॥ 

अभिषामूढकं ध्वनिं लश्चयति-विवश्चितं चेति । यत्र यस्मिन् ध्वनौ वाच्यं वाच्योऽर्थः 
विवक्षितं वाच्यताऽवच्छेद्करूपेणान्वयत्रोधविषयः अन्यपरं च व्यङ्गथोपसर्जनीभूतं च, सः 
अपरः विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिरिदयुच्यत इति कारिकार्थः (४०) 

विव्तो व्यङ्गयनिषठमित्यस्य व्यज्गये विश्रान्तमिवयर्थः। एष च विवश्चितान्यपरवाच्यध्वनिश्च । 
कोऽपीति--अनिवेचनीयचमत्कारकारी एकः अलक्षयोऽज्ेयः क्रमो वाच्य-व्यङ्गययोः 

पोर्वापय यस्य ताइ्ं व्यङ्गय य॒त्र तादश इति सूत्राथः अत्र रसस्य निरतिद्धयानन्दत्वेन 
प्राधान्यमाविष्कतुमर्शष्यक्रमस्य प्रागुगादानम् । केचित्तु सूचीकयाहन्यायेन अलश्यक्रमस्ये- 
कविधत्वाद्मारुपादानं लक्वक्रमस्यानेकविधत्रायशादुपादानमित्याहुः ( ४१ ) 

ननु अक्रम इत्येवोच्यतां किमरक्षयक्रम इत्युपादानेनेति शङ्कं निर कुव॑न् अष्टक्षयेति 
प्रतीकमादायाह--अलक््येति } तै रसः अभिव्यज्यते । लछाधवान्नेत्ति । रसत्रिभावाद् द्योः 
पौवापयक्रमोऽस्तयेव किन्तु रसोद्धोवेन इयति चित्तापकर्षणात् शतपत्रपत्रश्चतमेदनवततस्या- 
ज्ञानादित्युक्तमलक्यक्रम इति भावः । तत्रेति । तयोर्मध्ये | 



३४ नागेदवरीरीकोपेते काव्यप्रकाशै- 

(४२) रसमाव्रतदाभावमावशान्त्यादिरक्रमः | 
भिनो रसा्रलङ्ासदलङ्ायंतया स्थितः ।। २६ ॥ 

आदिग्रहणाद्धावोद्य-भाचसन्धि-मावराबल्त्वानि । प्रधानतया यत्र स्थितो 
रसादिस्तत्राखङ्कायः । यथोदाहरिष्यते अन्यत्र तु प्रधाने वाक्याथ यत्राङ्गमूतो 
रसादिस्तत्र गुणीभूतव्यङ्गये रसवस्रय-डजेखि-समाहितादयोऽच्ङ्काराः) ते च 
गुणी मूतव्यङ्ग्ाभिधाने उदाहरिष्यन्ते । 

तत्र रसस्वह्पमा्ह-- 

(७३) कछारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च | 
रत्यादेः स्थायिनो खोके तानि चेन्नाय्यक्राव्ययोः ॥ २७ ॥ 
विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
व्यक्तः स तेविभवाद्रः स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥। २८ ॥ 

उक्त दहि मरतेन-“विभावानुभाचन्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिरि 
ति। एतद्विवृण्वते विमावैटेटनोद्यानादिमिगलम्बनोदीपनकारणे रत्यादिको 

अलक्ष्यकमं विमन्नते- रसेति | रसाः श्रङ्धाराटयः मावा रत्यादयः तदाभासः रसा- 
मामा भावाभासाश्च भावश्ान्तिः भावस्य व्यभिचारिभावस्य शान्तिश्च आदियस्य सः अक्रमः 
अलष््पक्रमः; स च रसाद्यल्ङ्काराद् रसवदाद्य्छ्काराद् भिन्नः यतोऽरुङ्कायेतया प्रधानतया 
स्थित ईटशो रसादय ध्वना र्थतः स।ऽखक्यक्रमव्यङ्गय इति कारिकाथः ( ४२) 

अग्ङ्कायतया स्थित इति व्याचष्र-- प्रधानेति । यत्र; तेत्रेति असंटक्ष्यक्रमन्थङ्कथविषये 
ययोदादरिप्यते यूयं वासण्मित्या दिना } प्रधाने रसान्तरेऽङ्गिनि वाक्यां वाक्योददेश्ये 
अङ्गभूतः उत्कपकः गुणीभूतव्यङ्कय अयं स रसनोक्कर्षीत्याद्ौ रसस्याज्गतवे रसवदलङ्कारः 

भावस्याङ्गत्वे प्रयोऽर्ड्ाः, रसाभासस्य भावाभासस्य चाऽङ्गत्वे ऊजस्विनामाऽल्ङ्कार . भादशा- 
न्तेरद्धत्वे समाहितः, आदिपदाद् भावोटयादेरङ्कत्वेऽलङ्कारान्तराणि उदाहरिष्यन्ते पञ्मो्लासे | 

तत्र रसं लक्यति--कारणान्यथे ति । स्थायिनोऽविच्छिन्नप्रवाहस्य रत्यादेः टलना- 
दिविषयकप्रीत्यादेः रोके व्यवहारे यानि कारणानि यान्यारम्न्य इत्यादिरावि्भवति तानि 
ख्टनारूपाणि आरुम्बनपदासिषेयानि जनककारणानि प्रादुभूते च रत्यादौ यानि तस्य पुष्टि- 
रूपोदीपनकारीणि चन्द्रोदयादानि उदह्ीपनपदव्यपदेक््यानि परिपोषकारणानि अथ कार्याणि 
रत्याटिजन्यानि कायिक-वाचिक-मानसिकमदेन नानाविधानि कक्ष -युजाक्षेप-काकूक्ति- 
प्रभृतीनि सहकारीणि रद्यादिकायस्य जनने चटति प्रतीतौ वा सहायभूतानि निवंदादीनि 
तानि नास्यकाव्ययोः अभिनयात्मकं कव्यं नास्यं काव्यं श्रव्यकाव्यं तयोः चेद्यदि निबध्यन्ते 
इति दोषः ! तत् तदा क्रमेण विभावा अनुभावा व्यभिचारिण इति रसक्ञेः कथ्यन्ते | तैविभा- 
वाद्यव्यंक्तः व्यज्ञनाटृच्वा प्रतिपादितः स स्थापी मविच्छिन्नप्रवाहः धवः चित्तत्र्तिविभेषो 
रसः स्मृतः ध्वनिक्राराहिभिराम्नात इति कारिकाः । वासनारूपतयाऽतिसूष्ष्मरूपेणावल्थितान् 
स््यारीनच् स्थाविनो विभावयन्ति अआास्वादयोग्वतां नयन्तीति विभावाः तानन॒मवविषयीकुव- 
न्तीति मनमावाः वान् विरषण काग अमिचारयन्ति संचारयन्ति मुदमुदरमिग्यज्चयन्तीति 
वा व्यभिचारिण इति दिक् ( ४३) 

उक्त्य नास्यञ्चाछ्रप्रवत्तकभरतमुनिसम्मतिमाह- उक्तं हीति } रुलनादिमिरारूम्नन- 
विमावैः स्थायी रत्यादिको जनित उद्यानादिभिरदीपनविभावैरदापितः अनमावैः कटाक्ाटिभि 



चतुर्थाह्नासः। २५ 
मावो जनितः अतुमावेः कटाक्षसुजक्षपप्रशतिभिः कार्यः प्रतीतियोग्यः कृतः 
व्यमि चारिभिनिवदादििः सहकारिभिरुपचितो मुख्यया वृत्या रामादावनुकाय 
तद्रुपतानुसंधानान्नत्तकेऽपि प्रदीयमानो रस इति भट्ोल्लरप्रथतयः । 

रान एवायम् अयमेव राम इति न रमोऽयभिव्यौत्तरकालिके बाधे रामोऽ- 
यमिति रामः स्याद्रा न वाऽयभिति रामसदृशोऽयमिति च सम्यङमिथ्यासंशय- 
साटयप्रतीतिभ्यो विलक्षणया चित्रतुरगादिन्यायेन रामोऽयमिति प्रतिपत्त्या 
ग्राह्ये नटे । 

सेयं ममाङगबु छधारसच्छटा सुपूरकपू रशलाकिका दशोः । 
सनोरथग्रीमंनसः शरीरिणी प्राणेश्वरी खोचनगो चरं गता ॥ २५ ॥ 
द्वादहमद्य तया चपलायतनेत्रया वियुक्तश्च । 
अबिरख्विखोजख्दः काठः समुपागतच्चायम् । २६ ॥ 

कायः प्रतीतियोम्यः कृतः अभिव्यक्तः व्यभिचारिभिनिवंदादिभिस्पचितः पुष्टीकृतः 

मुख्यया वृत्त्या साश्चत्तम्बन्वेन अनुकाय नाव्येनाभिनेये रामादौ नायक्रे स्थितोऽपीति 
रोषः तद्रूपतानुसन्धानान् रामस्येव वेषविदोषादिविधायिनि न्तके कान्यपाठकेवा 
ताच्कालिकिरामलवारोषाद् रामत्वाभिमानाद्रा प्रतीयमानः सामाज्किरयेप्यमाणः रसः रस- 
पदवबाच्यो भवतीति भरतसू्रं भड्खोह्नयदिभिस्तद्टीकाङ्द्धिव्याख्यातमित्यनुवदति- एतद्र 
वृण्वतत इति । अवम्भावः--असस्यपि सँ सप॑तयाऽवलोकनाचथा दाम्नोऽपि मीतिष्देति 

दथा नक्ते सीताक्रिषयिणी अन॒रागरूपा रामरतिरविच्मानापि नाय्वनै पण्येन तस्मिन् स्थितेन 
प्रतिभासमाना सदृदयद्दये चमत्कारमपंवन्त्येव रसपदवीमधिरोहतीति दिक् । 

उक्तव्याख्याने अनुकाये रमादावेव रसनिष्यच्या सामाजिके रसनिष्पत्तेभावात्सामाजि- 

कानां चमलकासनापक्तिरियिरचिम्मनसि निधाय स्थायिनो रयादेविभावादिमिः पूर्वोक्तः संयो- 
गाद् अन॒माप्यानुमापकमावरूपसम्बन्धाद् रसस्य निष्यत्तिरतुमितिरिति भीशङ्कुकसंमतं भरतः 

सू्र्वाख्यानामाह-राम एवेत्यादि । राम एवायं भयमेव राम इति इयं सम्यक् प्रतीतिः । 

न रामोऽयमित्यादि मिथ्याप्रतीतिः यथा नेदं रजतमिस्यौत्तर्कालिक्व्ावे सति शुक्तौ रजत- 
प्रतीतिः] रामः स्याद्वेत्यादि इयं संशबप्रतीतिरूभयकोरिकत्वात् स्थाणुर्वा पुखषो वेतिवद् 

रामसदृशोऽयमिति सादृश्यप्रतीतिः ¦ चित्रतुरगेति । यथा चित्रतुरगोऽयमित्यादिपूर्वोक्तप्र- 

तोतिचवुष्टयवैल््येण प्रती तिरुदेति, तद्द् रामोऽयमिति प्रतीत्या रामल्वप्रकारकपुरोवति- 
माजविरेष्यकप्रतीत्या ग्राह्ये विषयीकृते नटे अनुमितौ पषचसूपे । 

हेतक्ञानोपायमाह-सेयमित्यादि । सेयं प्राणेश्वरी मम मनसः सकााल्खोचनगो- 

चरङ्गता यद्विरहानलसन्ततेन यद्धावनया इयान्काछो नीतः सा पूर्वं मनस्येवासीदिदानीं बहिरपि 
दति भावः । कशी १ अङ्घेयु सर्वावयवेघु सुधारसस्य अमृतस्य छ्य बृष्टि स्चमन्रेणापि 

निखिकसन्तापशन्तेः तथा दशोः नेत्रयोः योभनः पूरौ द्रवो यत्य तथागतस्य कपुरस्य शला- 

करिका अज्ञननल्किा अतिद्ययानन्ददेतुः तथा शरीरिणी मूर्विमती मनोस्यस्य श्रीः सम्पत्तिः 
उपजातिड्छन्दः ॥ २५ ॥ 

उन्तन सम्भोगशङ्गारक्ता विप्ररम्भशृङ्गारमाद--देवादरिति । अवाहं दैवाद् वियुक्तो 
विरदितश्च अभूवमिति रोषः } अविरला निविडा विलोलः सव्र संचारिणो जख्दा मेघा यत्र 

तादृशः अयं दयमानः कालः प्रातरट् समयः सम्यक्र् प्रतिदिनोपचीयमानः उपागतच्च प्रास्त 
अत्र प्रियवियोयाप्रियसंयोगयोरेककार्तारूपः समुच्रार्ङ्कारः | २६ ॥ 



३६ नागेश्रीदीकोपेते काव्यप्रकारो- 

इत्यादिकाव्यानुसन्धानबलाच्छिक्षाभ्यासनिवेर्सितस्वकार्यप्रकटनेन च न- 
टेनेव प्रकाशितः कारणकायेसहकारिभिः कृतैरपि तथाऽनयथिमन्यमानैवि- 
मावादिरब्दग्यपदेदयेः संयोगाद् गम्यगमकूमावरूपाद् अनुमीयमानोऽपि वस्तु- 
सौन्दयवखाद्रसनीयत्वेनान्यानुमीयसानविलक्षणः स्थायित्रेन संभाव्यमानो 
रत्यादि मौवस्तत्ासन्नपि सामाजिकानां वासनया चर्व्यमाणो रस इति 
शोकङकुकः | 

न ताटस्थ्येन नार्मगतस्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते, अपि त॒ 
काव्ये नास्ये चाभिधातो द्वितीयेन विभावादिघाधारणीकरणातमना भचकतवत्या- 
पारेण भाव्यमानः स्थायी सच्ोद्रकप्रकाशानन्दमयसंविद्धिश्रान्तिः सतच्वेन भोगेन 
युज्यते इति भट्नायकः । 

इत्यादीति । इत्यादिकाव्यानुमन्धानस्य कविविवक्षितार्थ॑स्य साक्षादिव करणस्य बलात् 
सदकारात् शिक्षया उपदेरोन अभ्यासेन पुनः पुनरनुश्चीखनेन च निर्वर्तितं सम्पादितं यत्स्व- 
कार्यस्य अभिनयस्य प्रकनं प्रकाञ्यनं येन तेन कृिमैरपि वस्तुतोऽपद्धिरवि तथाऽनमिमन्य- 
मानैः इत्रिमत्वेनागहीतैः भरतसूत्रोक्तविभावादिद्चब्दव्यपदेच्यैस्तद्वयवहा्यैः गम्यं साध्यं 
गमको देवः । तवोर्मावः विभावादिसत्वे रतेरवयंमाव इत्येवं व्यातिस्द्रपात्सन्धाद् 
अनुमोयमानोऽपि सामानिकैरिति दोषः । रामोऽयं सीताविष्यकरतिमान् सीतोत्मकविभा- 
वादिस्बन्धित्वाद् यन्नैवं तन्नैवं यथाऽहमित्यनुमानप्रयोगः। वस्तुतोऽनुमीयमानाया रतेः सौन्द- 
यस्य चमत्कारिताया बलाद् रसनीयत्वेन आस्वाच्यमानव्वेन अन्योऽनुमीयमानो बहुधादिर्छोकि- 
कस्तद्विलक्षणो विभिन्नः तत्र नटे असन्नपि बास्तवमविद्यमानोऽपि रामनिषठरत्यादेन्नटेऽस- 
त्वात् स्थायिस्वेन नटगतत्वेन संभाव्यमानः ज्ञायमानः रत्यादिभवः अये चानुमितौ 
साध्यरूपः वासनया धारावादीच्छया चत्यमाणः पुनः पुनरनुसन्धीयमानः सामाजिकानां 
रसरतिः प्रत्यक्षमेव ज्ञानं चमत्कारजनकं नानुमित्यदिरिति रोकप्रसिद्धया रसं साक्षा्करोमी- 
त्यनुव्यवसायाच उक्तव्याख्यानेऽरुचि मनसि निधाय विभावादिभिः संयोगाद् मोज्यभोजक- 
माव संबन्धाद् रसस्य निप्पत्तिभुक्तिरिति ॥ 

भटरनायकसंमत् भरतसूत्राथमादायाह- न तारस्थ्येनेति । तटस्थ उदासीनः 
नयो रमादिकसंबन्धित्वेन नात्मगतत्वेन सामाजिकसम्बन्धित्वेन रसो न प्रतीयते 
नानुमीयते रामगत॒या नटगतत्वेनाऽनमितयाऽपि रत्या सामाजिकेऽसत्या चमत्छार- जननासम्भवाद् नोत्पद्यते न _ जन्यते विभावादीनां वास्तविकत्रामावाद् नामि- 
व्यञ्यते व्यञ्जनया  नोपस्थाप्यते षिदधस्पैव॒व्वज्ञनयोपस्थानसम्भवाद् अभिघातः 
लक्षणात इत्यपि उपलक्षितम् । द्वितीयेन अन्येन विभावादेव्यंक्तिविरेषांसपरिदहारेण)पस्थानं 
साघारणकरणं तदात्मना तद्रूपेण भात्यसानः साधारणीक्रिवमाणः स्थाया स्वदय सस- 
गुणस्य उद्रकेण रजस्तमसी ममिभूयाधिमविण यः प्रकाद्चः सुरणं स एवानन्दासिका संविद् 
सा" तस्व विभान्ति ्ेयान्तरासपकेणःवस्यानं तत्सतच्वेन तत्स्वरूपेण भोरोन मोजकल्वना- 
मक्व्यापारेण साक्चाच्छरेण वा युज्यते वरिष्यक्रियते ॥ 

अय भावः--जम्दस्य काव्यनास्ययोरभिधाघिरुक्षणो मादकल-मोजकलयोमयरूपे व्या- 
पारोऽस्ति तथ काव्या्बोघसमनन्तरमेवादयेन व्यापारेण विमावादिरूपसीतादयो रामसम्ब- 
न्विनी रतिश्च सीतात्व-रामत्वसम्बन्धांशमपदाय सामान्यतः कामिनीस्व-रतित्वादिनेवोपस्याप्यते, 
द्वितीयेन दु साघारणीकृतविभावादिसहकृतेन सा रतिः सामाजिकैरास्वा्यत इति । 



चतुरथल्खासः। ३७ 

खोक प्रमदादिभिः स्थाय्यनुमानेऽभ्यासपाटवववां काव्ये नाल्ये च तैरेव 
कारणत्वादिपरिहारेण विभावनादिव्यापारवच्दादलोकिक्विभावादिरब्दव्य- 
वहा््येमेमेवैते शत्रोरेवैते तटस्थस्येवैते, न मरेवेते न श््रोरेवेते न तटस्थस्येवते 
इनि सम्बन्धविरोषस्वीकारपरिहारनियमानघ्यवसायात् साधारण्येन प्रतीतैर- 
भित्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मतया स्थिः स्थायी रत्यादिको नियतप्रमाव्ग- 
तत्वेन स्थितोऽपि साघारणोपायदछात् दत्कारनिगकिदपरिभितभमादमाचवश्चो- 
स्मिषि-वेद्यान्तरसंपकेशन्यापरिमितभवेन प्रमात्रा सकरसट्टदयसंवादभाजा 
साधारण्येन स्वाकार इवाभिन्नोऽपि गोचरीकृतश्चव्यंमाणतेकप्राणो विभावादि- 
जीवितावधिः पानकरसन्यायेन चग्येमाणः पुर इव परिस्फुरन् हृदयमिव प्रबि- 
[1 

एतादश्चव्यापारद्वयकल्पने प्रमाणामाबाद् भधिकव्यापारकल्पने दौषाच्चेति मनसि निधाय 
स्थायिनां विभावादिभिः सम संयोमाद् व्यङ्गयन्यञ्कमावरूपात् सम्बन्धात् विभावादीनामेव 
परस्परं मिल्नाद्वा रसस्य निष्यत्तिरमिव्यक्तिरिति अभिनवगुप्रपादाचार्य्यसम्मतभरत- 
सूत्राथं सिद्धान्तयति--छोके इत्यादि । लोके काव्वनाय्यभिनस्थङे प्रमदादिभिः प्रमदोद्या- 
नकराक्षनिवंदादिभिः स्थायिनो रत्यादेरनुमानविषये अभ्यासः पुनः पुनरनुखीकनं तेन पायवम् 
पटुता तद्वताम् अययेतद्विषयकरत्यादिमान् रत्यादिकार्यरूपकयक्षादिसहकारिखूपनिववैदादिम- 
त्वाद् यो नैवं स नैवं यथा विरक्त इत्यनुमानप्रयोगः । काव्ये उक्तध्वन्यादिरूपे नाय्य 
नटकरमंणि तैरेव प्रमदादिभिरेष अभिव्यक्त इति रोषः । कारणत्वादि कारणत्व-कार्यत्व-सह्- 

कारित्व-व्यपदेश्चपरित्यागेन, विभावनादि, विभावना-तुभावन-व्यभिचारणसूपन्यापारवत्वात् , 
अला क्रिकेति । छोके हषंशोककारणेम्यः तावेव जायेते काव्ये पुनः सवेभ्यः सुखमेवेत्यरो- 
किकल्मम् । एतं विभावादयो ममवेल्या दित्रयेण सम्बन्धविशेषस्य श्वाकारनियमः अगरु- 
कस्येवेते इत्येवंरूपः; न ममैवैते इत्यादित्रयेण सम्बन्धविरोषस्य परिहारनियमः तयोरन- 
ध्यवस्रायाद् अनिणेयात् साधारण्येन सीतात्वादिविशेषांशरदितेन कामिनीत्वादिना प्रतीतैः 
शायमानैः अभिव्यक्तः अत्रितः वासनात्मतया वासनारूपेण सृषष्मतया स्थितः पूरव- 
मेवावस्थितः, नियतेनि रसास्वादकसवेन निश्चितः प्रमाता सामाजिकः. तद् गतत्वेन तदूगतस- 
स्नन्धितवेन, साघारणेति व्यक्तिविदोषसम्बन्धित्वेनाप्रतीयमानो य उपायो विभावादिस्व- 
द्कात् तत्काले रसास्वादकाटे विगलितोऽ्प्रतीतो यः परिमितप्रमातृमावः ममेवेते अहमेव रसां 
स्वादपिता इष्येवं रत्या अननुभूयमानो यो व्यक्तिविरोषसम्बन्धस्तद्रोन उन्मिषिवः प्रादु 
भूतः एवं वेद्यान्तरत्य छा मिकविषयस्य सम्पण ज्ञानरूपसम्बन्धेन श्यन्यो रहितः भपरिमि- 
तोऽगणतो भावश्चित्तदृत्तिविरेषो यस्य तेन प्रमात्रा रसास्वादकर्ना । सकङेति । सकलानां 
सद्टदयानां संवादभाजा सम्मतिशाछिना साधारण्येन प्मातृविंरोषानाटिद्धितेन कामिनीषिष- 
यकरतित्वसाभ्येन अस्य गोचरीकृत इत्यनेनान्वयः । ननु रत्याद्यास्वादस्येव रसरूपत्वेन कथं 
रसस्य आस्वादः आस्वादास्वाययोरकि वैलक्तण्यदशनादत आह--स्वाकार इति । योगा- 
च!रमते ज्ञानस्वरूपस्य विषग्रस्य यथा ज्ञेयत्वं ठतथाऽऽनन्दात्मकास्वादस्वरूपस्यापि रसस्य 
आस्वाद्यत्वमविरुद्धम् अभिन्नाऽपि ज्ञानस्वरूपोऽपि विषयः स्वाकार श्व स्वादः एकोऽद्वितोयः 
प्राण इव प्राणः स्वरूपनिष्यत्तियंस्य सः । विभावादिरेव ौवितस्य जीवनस्यावधिः पूर्वापर 
सीमा यस्य सः । पानकेत्ति । यथा पानकरसः एलामसिचिश्चकराकपुंरादिविलक्षणवस्तुसम्पा- 
दित पलादिरसवैर्क्चण्येन समरुदायसम्मेखनस्षम्पादितेन विक्चणेनाष्ठादेनाऽऽस्वादयते तथा 
विभावादिवैक्षण्येन लोकातीेनास्वादेन चन्यमाण मास्कचमानः पुरोऽ स्छर्निद इदयं 



३८ नागेरवरीटीोकोपेते काव्यप्रकारो- 
न् _सवाज्गीणमिवाणिङ्गन् अन्यत्सवेमिव तिरोदधद् व्रह्यारवाद्मिवानुभावयन् 
अलोकिकचमत्कारकारी श्रद्धारादिको रसः। 

सच न कायः विभावादिविनाशेऽपि तस्य सम्भवप्रसङ्गाद् नापि ज्ञाप्यः 
सिद्धस्य तस्याप्तम्भवत्त् , अपि तु विभावादिमिन्यंञ्जिवश्चर्वणीयः | कारक 
जञापकाम्यामन्यत् क दृष्टमिति चेद् न कचिद् दृष्टमित्यटौकिकत्वसिद्धेभूष- 
णमेतन्न दूषणम् । चवेणानिष्पतत्या तस्य निष्पत्तिरुपचरितेति कार्योऽप्युच्य- 
ताम् । लोकिकप्रत्यक्षादिप्रमाणत।टस्थ्यावबोधश्ालछिमितयो गज्ञानवेद्यान्तरसंरप- 
दोरहितस्वात्ममाश्रपयेवसितपरिमितेतरयोगिसंवेदनविढक्षणलोकोत्तरम्बसंवेदनगो- 
चर इति प्रत्ययोऽप्यभिधीयताम् । तदूग्राहकं च न निर्विकल्पकं विभावादि. 
परामशेप्रधानत्वात्। नापि सविकल्पकं चर्व्य॑माणस्याढौकिकानन्दमयस्य स्वसं- 
वेदनसिद्धत्वात् । उभयाभावस्वरूपस्य चोभयात्मकरत्वमपि पूर्ववल्टोकोत्तरतामेव 
गमयति न तु विरोधमिति श्रीमदाचार्याभिनवगुकतपादाः । 
प्रविशनिव सर्वङ्गव्यापनं यथा आलिङ्गन्निव अन्यद् विभावाद्यतिर्कतिं स्व॑ तिरोदधदिवाच्छा- 
दयन्निव ब्रह्मास्वादमिव निजास्वादमनुभावयन् पुर इवेत्यादिना अलौकिकः लोकिकसामर्.- 
जन्यत्रिलक्षणश्वमत्कारकारी श्ज्गारादिको रस इद्युच्यते । पूवंमते असत्या अत्र तु वासनया 
स्थिताया प्वेत्यनयोभेंदो बोध्य इति दिक् ॥ 

भरतसृन्रे विभावादिसंयोगादिति पञ्चम्या देतुत्वकथनाद् रसस्य कार्यस ज्ञा्यत्य वेत्यत 
आह--स चेति । स च रसो न कायः देत॒माह--विभावेति । तस्य रसस्य टण्डनाश्चेऽपि 
परटस्थितिवत् स्थितिप्रसङ्गात् । नापाति। विभावादिभिर्घप्योऽपि न सिद्धम्थ तस्य 
विद्यमानस्य रसस्य असम्भवाद् भमभावाद् व्यञ्खित; व्यज्ञनया यदीतः सन् चर्वणीयः 
पुनः पुनरास्वादनीयः । इमामरोकिकीं पक्रियां शङ्कोत्तराभ्यामिष्टापत्ति करोति--कारकेति 
अन्यद् व्यज्ञनाख्यम् । कथन्तहयु त्पन्नो रस॒ इति व्यवहार इत्याह--चचंणेत्ति । चर्वणावि- 
शिष्टस्य रसत्वेन चवंणाया उत्यन्नतेन चर्वणो्पत्तिमादायैव रसत्योत््तिरिति व्यवहारः ! 
नन्वेवमपि रसो ज्ञाप्य इति व्यवहारः कथमत गईइ--ङोकिकिति । लौकिकं य्पत्य- 
क्षादिञ्चानं यच्च प्रमाणतारस्थ्येन चक्षुरादिलोकिकप्रमाणमनपेध्येवावबोधो ज्ञानं तच्छालि- 
नान्तद्भतां मितयोशिनामपक्योगिनां ज्ञानं यच्च वेद्यान्तरस् सेयर किकविषयस्य सस्प- 
शंन सम्बन्धेन रदितं स्वात्ममाजपयंवसितं स्वात्ममाजविषयकं परिमितेतस्योगिनां पक्यो- 
गिनां संवेदनं ज्ञानमेततितयाद्विलक्षणं विसदृशं लीकोत्तरं रोकातीतं यत् स्वं स्वात्मकं 
संवेदनं ज्ञानं तस्य गोचरो विषय इति हेतोः प्रत्ययो ्ेयोऽभिधीयतामुच्यताम् एवं च 
विभावादिभिरमिव्यक्तानन्दांश्चस्वरूपतया स्वयंपरकाञ्चत्ेन ज्ञाप्यत्वन्यवहार इति सन्दभा. 
शयः । ननु निविकल्पक-सविकल्पकभेदेन ज्ञानस्य दैविध्यारकेन रसो गद्यत इत्याह-- 
तदूमाहकं चेति । रसग्राहकं च नामरूपजास्यादिविशेषश्यन्यं ज्ञानं निर्विकल्पकं विमा- 
वादीनां परामशः सम्बन्धः प्रधानं यस्य तस्य॒ भावस्तत्वाद्" विमावादिपराम्स्य सविकल्प- 
कतया निविकल्पक्जननायोग्यत्वात् । च्व्यमाणस्य रसस्य अलोक्चिकानन्दप्रचुपस्य स्वसंवे- 
दनसिदधत्वात् स्वात्मकप्रतीतिमात्रसिद्धत्वाद् रसास्वादनकाले ज्ञानान्तरासम्भवेन नामरूपला- 
त्याययुल्टेखासम्भवात्छरुतः सविकल्यकत्वमिति भावः ! उभयाभावस्वरूपस्योभयभिन्नस्योभया- 
स्मकृत्वं सविकल्पत्वनिषेवे निर्विकल्पकत्वं तन्निपेषे तत्वमिति उभयार्मकत्वं विरदधयोरेक- 

निषेषेऽपरस्मिन्पययवसानमिति नियमात् पूववत् कारकत्वज्ञापकत्ववत् । 
५ [श २ (ल 



चतुर्थाल्लासः । ३९ 

व्याघ्रादयो विभावा भयानकप्येव वोरा-दूभुत-गेद्राणाम्, अश्रुपातादयो- 

ऽनुभावाः श्बुङ्कारस्येव करुण-मयानकयोः, चिन्तादय। व्यभिचारिणः श्बु्खारध्येव 

बीर-करुण-भयानकानामिति प्रथगनेकान्तिकत्वात् सूत्रे मिकिता निर्दिष्टाः । 

वियदक्िमलिनाम्बुगर्भमेघं मधुकरकोिलकरूजितेरदिां श्रीः । 

धरणिरमिनवाङ्कपङ्कटङ्का प्रणतिपरे दयिते प्रसीद् मुग्धे । २७॥ 
इत्यादो । 
प्रिमरदितम्रणाटीम्डानमङ्ग प्रवृत्तिः कथमपि परिवारप्राथनािः क्रियाघ्ु । 

छयति च हिमांशोर्निष्कलङ्कप्य छक्ष्मीमभिनवकरिदन्तच्छदकान्तः कपो ॥२८॥ 
इत्यादौ । 

दुरादुससुकमागते विवितं संभापिणि स्फारितं 

नन् विभावादिभ्यः प्रवयेकं रतामि्यक्तितम्भवे मर्त स्वधूतरै च कथं दन्देन 

सादित्यसुनमत आद--व्याघ्रादय उति) परथग् एकैकस्य अनै कान्िकखाद् व्यभिचा- 

रवाद् एते हि विभावः मील्णां भवमिव वीराणामुःादम् अपूव॑ट्हिनां विस्मयं मृ पतरन्धू नां 

क्रोध च अनयन्ति, अतो नैकैकर्मिन् व्यज्ञकतम्, एवमवुभावे व्यभिचारिण च वोध्यम् | 
सूत्रे भरतसत्रे स्सूत्े च भिचिताः सहिताः निर्दिष्टाः दन्देन तैगवि पदेन चोक्ताः । प्व 

दण्डचक्रादिन्यायेन सम्भूयेव कारणस्वन्न तु वृणारणिमणिन्यायेन प्रत्येकमिति दिक् । 

नन् प्रत्यकस्मादपि रसोऽनुमूयत इत्याश््ने-विदित्यादि । मानिनी प्रति सख्या 

उक्तिः। हे मुग्धे विवेकरदिते } प्रणतिपरे प्रणामशाछिनि दयिते स्रामिनि सति तद्विषये 

परसादं कुर मानभङ्गस्पावश्यम्भावान्नेद युक्तम् । सानमङ्ग ्ामग्रौ दशेयति--वियदिति । 

विवद् आकाशम्, अल्यो भ्रमरास्तद्न्मलिनाः कृष्णवर्णा एवमग्बु जडं गमे येषान्ते अ्बुगर्माः 

पुनस्ते च ते च मेवा यत्रेति त्रिपदो बहुव्रीहिः । तादशमस्ताति गेषः | पुनः मधुकर 

कोकरिल्योः कूभितैः, अथवा मधुकरा एव कोकरिलास्तेषा कूजितैः दिशां श्रः शोमा 

वर्त इति रोषः ] तथा धरणिः मूमिर्सिनवा नूतना भङ्कसा॒एवोत्सङ्गे क्राडे च्छः पाषा 

णमेदकाल्लविशेषा यस्यां सेति वाच्योऽर्थः । तथा चोध्व॑मघस्तियेक् चोदोपकप्रदया तद्रहि- 

तच्धसंचारस्थलाभावादयणतिपरे दयिते दृष्टिर ङुर्धिति व्यङ्खयोऽथः । पुषिताम्रा छन्दः । 

४८अयुजि नयुगरेफतो यक्रारो युजि च नजो जरगाश्च पुषिताग्रा' इति लक्षणात् ॥२७॥ 

परिमदरितेति । माधवस्य मकररन्दग्रति माल्स्यवस्थावणेनोक्तिरियम् । दे सखे | 

अस्या माल्या अङ्क परिमृदिता कराभ्यां रिथिकंकृताया मणाल) बाढ्म्रुणालं तद्र 

न्बानं सङकचितप्रायं, तथा क्रिया श्षरीरोपयोगिनापु पखिरस्य सलजनस्य पराथनाभिः 

कथमपि बलात्कारेणापि प्रवृत्तिः उपकममात्रम् , अस्याः कपौलोऽमिनवस्य बूतस्य करिणो 

हस्तिनो दन्तस्य यच्छेदरिछन्नो मागस्तद्रत्कान्तः सन्नपि निष्कर्ङ्कस्य सर्वंकरमाघ्रतरि शिष्टस्य 

दिमांशोश्न्द्रस्य ल्मी शोभां च कख्यति धारयति । अत्र परिदितेत्यादिना कामानछपन्त- 

स्तता, क्रिपाखिव्याटिना आल्स्यातिशयसूया विषयवेवप्णवस्ूपा च कामदश्च? कपोर इत्य क्व- 

वनेन एकपादर्वरायना किञ्चिदवच्छेदेन रक्तता किञिदवच्छेदेन पाण्डुता, कान्तलक्ष्मापदःम्यां 

च तथाऽपि न शोमाच्युतिरिति च व्यज्यते ॥ २८ ॥ 

दुरादिति। मानिनंग्रषादनान्निवत्तस्य नायकस्य पुनरागमेन उदन्नभावायाश्वक्षुः- 

्रियावर्गनम् अमरुज्नदके । जातागसि कृतापराधे परेयस्षि पेमपातरे मानिन्याः च्चः प्रपञ्चे 

विचित्रव्यापारे चतुरं कुशलं जातमहो विस्मये । प्रपञ्चमेवाई--दुरत्। दष्टे इति रोषः, दुरतो 



%‰ नाचेश्वरीसीकोपेते काव्यप्रकाशे- 

संरिरष्यत्यष्टणं गृहीनवसमे किं च च्िठथ्रखतम् । 
मानिन्याश्चरणानतिल्यतिकरे बाष्पाम्बुपुणक्षणं 

चक्चुजातमहो प्रपच्छ चतुरं जातागसि प्रयक्ि ॥ २९ ॥ 
इत्यादौ च । 

यद्यपि विभावानामनुमावानामोरसुक्य-जत्रीडा-हप-कोपा-ऽसूया-प्रसादरानां 
च्च व्यभिचारिणां केवरानामनच्र स्थितिः, तथाऽप्येतेषामसाधारणत्वमित्यन्य- 
तमद्रयाक्चेपकते सति नानेकान्तिकस्वमिति । 
तद्विलेषानाह- 

(४४) भृङ्कारहास्यकरुणरोद्रषीरभयानकाः । 
ीमत्साद् ुतसंज्ञो चेत्यष्टौ नाटये रसाः स्मृताः ॥ २९ ॥ 

इणे सति उत्सुकमितोऽन्यत्न वा॒गच्छतीव्युकण्ठासूचकवचेष्टाविरोषशाछि आगते समीपे प्राप्ते 

सति विवलितं पूर्वनिराकरणल्ञ्जया सद्कुचितं सम्भाषिणि सम्यगुमाषिणि सति स्फारितं निस- 

करणेऽपि यवैवुख्ये नागत इति दर्षोदयाद्विकसितं संरिलष्यति आशिङ्नेच्छया सान्निध्यं प्राप्नु 

वति सति. अरुणमप्रसाेव स्पक्शमिच्छतीति क्रोधोदयादारक्तं गद्रतवसने स्थानान्तरं 

गच्छन्त्याः यृदीतचेलाश्चले सति, किञ्च किंञ्िदञ्चिता कुटिरीकृता भ्रूकता येन तथाभूतम् 

उत्तरोत्तरं चेष्टा धिक्येनाभूोदयाब्रणयोरानतिः प्रणामस्तव्ये व्यतिकरः समूद यस्य तया- 

भूते सति, बाष्याग्बुना अश्रुजलेन पूणमीक्षणं गोलकाधिष्ठिततेजो यस्य तथाभूतम् । क्रमेण 
प्रसादोदयादेवे जातमिति | शाद्खविक्रौडितं छन्दः \ २९ ॥ 

अन्न प्रथमपये मुग्धां दयित-मेघादिरूपाणामालम्ननो-दौपनकारणानां विभावानां 

द्वितीये अज्गम्लानिविषयवेतृष्ण्यादिरूपकार्याणामनमावानां, छतीये ओौसछुक्य-वीड(दिरूपाणां 

व्यभिचारिणां च केवलानां प्रव्येकमच उदाहरणत्रये स्थितिः साक्षादुल्टेखः । समाधत्त-- 

तथाऽपोति । एतेषां विभावादीनाम् असाधारणत्वं मुख्यत्वम् इति हेतोः अन्यतमेषुं विभा- 
कादिषु हयस्य उक्षिखितमिन्नस्य आक्षेपकत्वे प्रप्यायकत्वे सति नानेकान्तिक्स्वं न मिलिता 

नान्तेषां रसनिष्यत्तिदेतुत्वव्यभिचारः । तथा च मिलितानामेव तेषां रसनिष्पत्ति-देतुत्वं यत्र 

चैक एव निर्िषटस्तत्रापि तेनैवान्ययो्द्र॑योराक्षेषेण रसनिष्पत्तिरिति ग्रन्यसिद्धान्तः 
अय रसमेदानाह-्ङ्गारेति । १-रतिस्थायिमावकः कान्ता्यारम्बनकः सखकच- 

न्दनागरहीपितः कयक्षाद्यनुमावितो बीडादिसच्चारितः श्रगारः } २--दहासस्थायिमावको विक्र- 

तङृदालम्बनको वैजृताचय॒दीपितो गह्नफुल्लना्यनुमावितो श्रमादिसञ्चारितो हासः ३--शोक- 

सथाधिमावको मृताद्यालम्बनकस्तद्गुणा्युदीपित्तो रोदनानुभावितो दैन्यादिसश्चारितः करुणः) 
+--कोघस्थायिभावको दिषदाखम्बनकस्तद पकारादीपितो विकत्थनाद्यसुभावितो गर्वादिक्ष 

रितो रौद्रः । ५--उत्साहस्थाधिभावको द्विषद्विद्वञ्जनदीनारम्बनकोऽपकारगुणापदुद्ीपितः 

प्रतीकार्करणदानाचयन्भावितो दर्षाऽऽवेगचिन्तादिसञ्चारितो वीरः । ६-भवस्थायिमावको 
विकयायाटम्बनकस्तद्विकटक्पद्यदीपितः पलायनाद्नमावितौ जडतादिस्यारितो भयानकः । 
७--जराप्सास्यायिमावशो विण्मृत्रा्यालम्ननङो दुगन्धादयुदीपितो निक्टेवनायनुमावितः 

ग्टान्यादिसश्चारितो-कोमत्सः | स्--विस्मयस्थायिमावको विस्मययन्ककमकत्रांखम्बनको 

विस्मयकर्मायदोपिवश्चकिवादनुभावितो दषदिस््चारितोञ्द्धुवः । एते अष्टावेव रसाः नाध्यऽ- 
भिन्त्यत्मके काव्ये स्मृताः कथिताः । भव्ये कव्ये तु शान्तोऽपि न्रमो रसः । प्रेयभादिकास्ु 
षक्ा्सद्धेत। शति गोप्यम् ॥# + ) 



चतुर्थोल्खासः ४१ 

तत्र शङ्गारस्य दधौ सेदौ-सम्भोगो विप्रकम्भश्च । तत्राद्यः परस्परावलोकना- 
किङ्गना-ऽधरपान-परि चुम्बनाद्यनन्तव्वादपरिच्छेय एक एवं गम्यते । यथा-- 

रान्य वासगृहं विरोचय चयनादुस्थाय कित्विच्छने- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवण्यं पव्युमखम् । 

विकन्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालीक्य गण्डस्थर्खां 
छञ्जानन्रमुखी प्रियेण हसता वाटा चिर चुम्बिता ।। ३० ॥ 

तथा- 
त्वं मुग्धाक्षि विनैव केडचुखकया घत्से मनोहारिणीं 

टक््मीसित्यभिधायनि प्रियतमे तद्रीटिकासं्पख्चि । 
दाय्योपान्तनिविष्टसस्मितसखीनेत्नोरसचानन्दित्तो । 

तच्र श््रेति। 
शृङ्ग दि मन्मथो द्धेदस्तदागमनहेतुकः । पृत्षप्रमदाभूमिः शृङ्गार इति गीयते ॥ 
इत्युक्तदिशा स्मरकरम्ितान्तःकरणयोः स्र पुंसयोः परस्परं रिरंसा रतिः तदङ्तिकतवं 

श्ङ्खारस्येति बोध्यम् । सम्भोगः लज्जाचैनिषिद्धान्यपीषटदद्यनाःदीनि यत्र कामिनौ सम्भुजाते 
स सम्भोगः | विप्रटम्भः सम्भोगपुखास्वादरोमेन विषेण प्रख्म्यत आसा यत्र स विप्र 
रम्भः, अपरिच्छद्यः परिच्छेत्तमे तावदेवेति इयत्ता कतुमद्यक्यः । एक एवेति । विप्रल- 
म्भभिन्नत्वे सति संयोगत्व-सामान्यरूपत्वे सति रतिप्रकृतिकस्वं सम्भोगत्वमिष्येक एव | 

नायिकाऽऽरन्धत्वेन् नायकारमब्धत्वेन च सम्भोगस्य दवेविध्यन्तत्राद्यमाह-शूल्यमि- 
त्यादि । प्रथमावतीणंमदनविकारमुग्घावणंनमसरशतकं पद्यमिदम् । बसष्ं शयनागार 
धन्यं निजनं विलोक्य विरोषेण दृष्ट्रा शयनात् शय्यातः जरञ्चिदपरकामेन शनैमन्दमुत्थाय 
निद्राया व्याजं कपटम् उपागतस्य प्रास्य पद्यु; मखं ुचिरं यावदूबुद्धिवेभवं निवण्यं निःरषं 

दृष्ठ विखभ्धं विश्वासदयुक्तं यया तथा परिचुम््य परितः कपोख्योनेन्नपरान्तयोश्च चुम्बनं कृत्वा 
गण्डस्यर्टी कपोलपार्टी जात्तपुलकां समुसन्नरोमाचां श्र, लज्जत इति छूञ्जा पचाद्यच् 
साऽस्त्यस्या इति ्ञ्ञावती अत एव नम्रयुखी अघोगतानना बाछा मुग्धा इस्ता हासं विद- 
धता प्रियेण पव्या चिरं सम्भोगस्वाकारपय्यन्तं ल्डजाप्रगमपय्यन्तं वा चुम्बिता । अच्र विरो 
चयेत्यनेन निभरतसणखी सचवशद्कानिरासः । किंञ्चिदित्यनेन पतिनिद्राभङ्गोऽपि । पाञ्पयतनेन 
समाधानसम्भावनम् । शनैरित्यनेन कङ्कणादिद्ब्देन पतिनिद्राभङ्गपरिदहारः । मन्द मुस्थायेत्य- 
नेन अदुरागजिज्ञासा । निर्वण्येत्यनेन अनुसगातिश्चयः निद्रानिणेयश्च | विखन्धा मित्यनेन 
निद्रायां बास्तविकलवज्ञानम् । ब्ाटेत्यनेन छरजाराहित्यदतुप्रोदखनिरास्षः । हसतेव्यनेन पूवं 
मत्प्राथनयाञपि न प्रदत्ता इदानीं कथमिति नमहासश्च व्योत्यते ।-अच्र च नायक आलम्बनम् | 
शल्यग्रह-नायकनिद्रादि उदहीपनम् । सुखनिवणन-चुम्बनादि अनुभावः } क्ञ्जा-हास्व्य- 
ङ्हषांदिः व्यभिचारिभावः । रतिः स्थाथिभावः । तज्ज सामाजिके नागिकानिष्ठस्येव रसस्य 
निष्पत्तिः ॥ ३० ॥ 

दवितीयं सम्मोगमुदाहरति--त्वं मुग्धेति । ऊुचोपपीडं परिरम्य रन्तुकामस्य मालिङ्गन- 
व्यवधाविकां कञ्चुक मोचयितुं प्रदत्तस्य नायकस्य अमरञ्चतके वणनमिदम् } हे सुग्धा्कि 
सुन्दरनयने | त्वं कञ्चुलिकया विनैव कन्ुकीं विनैव मनोहारिणों चिचाक्षणशीलां लक्सं सोमा 
धत्से धारयसि इष्येवममिधायिनि आभाषमाणे प्रियतमे दगरिते तस्याः कञ्चुककाया वी्कं 
मन्थि स्पृशति. सति मोचनाय प्रहृत्ते सति शस्याया उपान्ते समीप्रदेशे निषिष्टा गूटोपवि् 



धर नागेश्चरीदीकोपेते काव्यप्रकारे- 

नियौतः शनकेरलीकवचनोपन्यासमाटीजनः । ३१॥ 
अपरस्तु अभिखाप-विरदे-ष्यी-प्रवास-दापदेतुक इति पञ्चविधः। क्रमेणो- 

दाहरणम्-- 
परेमाद्रौः प्रणयस्पश्चः परिचयादुद्राढ रागोद्या- 

स्तास्ता मुग्धदृशो निसर्ममधुराश्चष्टा मवेयुमंय । 
यास्वन्तःकरणस्य बाह्यकरणव्यापाररोधी क्षणा 

दासंश्चापरिकल्पितास्वपि मवत्यानन्दसान्द्रो ख्यः ॥ ३२॥ 
अन्यत्र व्रजतीति का खलु कथा नाप्यस्य तारक सुह्टद 

यो मां नेच्छति नागतश्च हहहा फोऽयं विघेः प्रक्रमः । 
इत्यल्पेतरकल्पनाकवखितस्वान्ता निदश्ान्तास्तरे 

बाला वृत्तविवत्तनव्यतिकरा नाप्नोति निद्रां निञ्चि॥ ३३॥ 
एषा विरहो्कण्डठिता । 

सा चासो सस्मिता इषत्सज्ञातहासा सखी वयस्या तस्या नैज्रयो रत्सवः उत्छुल्छता तेन भआन- 
न्दितः सद्खःतानन्दः आरूजनः सखोजनः अलोकानां मिथ्यामूतानां युका मथा पाठटनीयः 
सारिका मया मोजनीया इव्यादिवचनानामुपन्यासः कथनं यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तंथा शनकै- 
मन्दं निर्यातो मन्दिरान्निगतः । शादृलविक्रीडितं छन्दः ] अत्र मुग्धाक्षी आलम्बनम् । नयन- 
सोन्दय्ाङ्गयोमादि उद्ौपनम् । आभाषणवीरिकास्पशशवनुमावो । उत्कण्ठादयो व्यभिचारिणः 
रतिः स्थायिमावः तस्ते सामाजिके नायकनिष्ठरतिविषयकरसनिष्पत्तिरिति दिक् ॥ २१॥ 

अप्रस्त्वित्ति। अपरो विप्रलम्भः अभिखाषाऽप्राप्तसमागमयोः परखरप्राप्तीच्छा 
विरहोऽननुरागाद् दैवप्रतिबन्धाल्ल्जादिवश्चाच्चासंयोगः । ईर्ष्यी मानकारणम् । प्रवासो 
विभिन्नदेशास्थितिः । चाप एतावन्तं कालं तव॒ संयोगो माऽस्तिति सिद्धपुरुषवाग्विरोषः । 
एतान्हेतुनाश्िव्य जायमानः | 

तत्राभिलषहेतुकमाह-ग्रेमाद्री इति । मारतीप्राप््यभिलाघस्य इमश्चानसाधने प्रज्ञ 
त्तस्य माघवम्योक्तिरियम् | मुग्धहशो मालत्याः तास्ता अनुभूतध्रायाः चेष्टा दशंनहर्षादिका 
मयि पुनभवेयुः । कीदक्यः १ अयम्मम अहमस्येति परेम्णा आद्राः तथा प्रणयमपकारसदस्षणापि 
खविचालितं स्पृशन्तीति ताः प्रणययुक्ताः । तथा परिचयादतिसङ्गार् उद् गाढो गुवादिपारतन्न्य- 
राहित्येन स्थिरीकृतो रागस्य स्नेहस्योदय उपचयो यामु ताः। तथा निसर्गोण स्वभविन 
मधुरा मनोय यायु चेष्टासु आसंशया मनोरथेन परिकल्पितास्वपि रचितास्वपि क्षणात् क्षण- 
पयन्तं बाह्यकस्णस्य चक्षुरादीच्द्ियस्य व्यापारं विषयग्राहित्वं रुणद्धि अवरोधयतीति तादृशः 
अन्तःकरणस्य मनस आनन्देन सान्द्रो निनरिडो ल्यस्तन्मयत्व भवतीत्यथः । शादुल्विक्रौ- 
डितं छन्दः । अन्न मार्ती आलम्बनम् | तद्िलासानुस्मरणमुद्यीपनम् । आसंशाऽनुभाषः । 
तद््ङ्कथोत्कण्ठा व्यभिचारिभावः } रतिः स्थायिमावः {॥ ३२॥ 

विरहदेठुकमाह-अन्यत्रेति । कतसङ्कतनायक्स्य रावावनागमने विरहोक्ण्डिताया 
वितकंव्णंनमिदम् । इति एवमल्पेतरामिर्बहीभिः कल्पनाभिर्धितर्क॑णैः कवछितं व्याप्तं स्वान्तं 
मनो यस्यास्तथासूता बाला निश्चान्तस्य शयनग्रहस्यान्तरे मध्ये वृत्तः सञ्ञातो विवर्तनानां 
पाद्वंपरिव्तनानां व्यतिकरः सम्बन्धो यस्यास्तथाभूता सती निदि रात्नौ निद्रां नाप्नोति । 
कल्पनाप्रकारमाह-- अन्यत्र नायिकाऽन्तरण्हे व्रजति गच्छतीति कथाऽपि प्रवादोऽ्पि का 
ुस्िता मलीका लु निधितम् । अस्य नायकस्य तादृग् अन्यन्न ममनशीरः सुद् मित्र- 



चतुर्थोल्छसः। धरे 

सा पद्यु प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना 
नो जानाति सविश्रमाङ्गवछनावक्छो क्तिसंसुचनम् । 

स्वच्छैरच्छकपोरमूलगर्तः पयंस्तनेत्रोतपटा 
बारा केवख्मेव रोदिति छडल्खछोखार्कैरश्रभिः ॥ ३४ ॥ 

प्रस्थानं वख्येः कृतं प्रियस्खेरखंरजखं गतं 
धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तन गन्तुं पुरः । 

यातुं निधितचेतसि प्रियतमे सवं समं प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवित्त ! प्रियसुद्रतसाथंः किमु प्यज्यते । ३५ ॥ 

त्वामालिख्य प्रणयङ्कुपितां धातुरागः शिखाया- 
मात्माचन्ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम् । 

असखस्ताबन्मुहुरपचितैरृष्टिराछप्यते मे 

मपिनकाक्ायो मां रेच्छदि इतिन, अपितु इच्छत्येव ठि देत्वाभावाटनागसमनमप्यः 

सम्भाव्यन्तचाह--नागतदर्चेलि । आगतस्तु न हृदा कारणाभावेऽपि कार्यमिति चित्मये 

हृहदेति ! चिघेदंवस्य कोऽयमननुमृतपूबः प्रक्रम आर्मः अहेतुकका्यायादः । शादूतक्रा 
डतम् । अच्रानागतपतिराटम्बनम् } अनागमनादि खहपनम् } विवतनादिरनुमावः । हदति 
सूचितो विद्मयो व्यमिचारभावः } रतिः स्थायिभावः} ३३ ॥ 

ईष्यदितुकमाद- सा प्यरिति ¦! स्वपेयस्या नवोटाया दुःखमसहमाना काचित् 
कांचि्प्रत्याह } सा वाखा पत्युः प्रथमापधस्य अन्याङ्गनासङ्कमरूपस्य समये काकले सख्येन 
सौहार्देन य उपदेद्यः सखीकलेकशिक्षा तं विना सविभ्रम विलाससदितं यथा तथा अङ्गस्य 
भ्रङुय्यादेवख्ना चाना वक्रीकरणं याश्च वक्रोक्तयस्ताभिः ससूचनं मानप्रकाश्चनं नो जानाति 
किन्तु तदा स्वच्छेन म॑खैरच्छकपोल्योरभिर्मलगण्डयोमृडेन गक्ितैरन्तानद्ययनान्मूलेन निग॑म- 
नैरथरमिनयनजलैरुपलक्षिता पर्य॑स्ते परितः क्षिप्ते नेत्रोखले नयनकमले यया तथाभूता सती 
लुठन्तो विप्रकीर्णा लोलाश्चञ्चला ये अलकाः केशपाश स्तेरपलक्षिता सती केवलं रोदिति 
ोटनमेव करोति । खादू'चविक्रीडितं छन्दः ! अत्र पतिरालम्बनम् । अपराघ उदीपनम् | 

रोदनाद्नुभावः ! तद्यङ्खयाऽसूया व्यमिचारिभावः | रतिः स्थायिभावः | ३४ ॥ 
प्रवासदेत॒कमः६--प्रस्थालमि ति । प्रवत्स्यत्पतिका स्वजीवितं सम्बोध्य उपारुम्भयति | 

हे जीवित प्राण ! प्रियतमे नायके यातुं गन्तुं निधितं जातनिश्चयं चेतो यस्य॒तथामूते सति 

स्वे तव सुद्धटः समं प्रियतमेन सह प्रस्थिताः प्रचकिताः । तथा च तवापि गन्तव्ये गमना- 

वश्यंभावे सति प्रियस्य नायकस्य सुदं च सार्थः समूहः किमु सज्यते एषां वियोगे त्वयाऽपि 
गन्तन्यमेवेति सार्थत्यागो बरधा। के ते इत्याह --वलयेः कङ्कणः प्रस्थानं कृतं प्रियगमनवात्तयेव 
कायेन वल्यभ्रंश्चः, प्रियसखैः प्रीतिपा्रैः असेरश्रमिरनखं निरन्तरं गतं नयनामयं, निगतं 

घरत्या धैयण क्षणं क्षणमात्रमपि नासितं न स्थितं, चित्तेन गन्तुं पुरः पूवमेब व्यवसितमुद्युक्तम्। 
खादीनां हृदयस्यत्वेन प्रियसखत्वम् । अत्र प्रियतम आरुम्बनम् तत्प्रयाणगुहोपनम् । 
कादयांदयोऽनुभावाः। चिन्ता व्यभिचारिभावः} रतिः स्थायिभावः! खदु खविक्रोडितं छन्दः॥२३५॥ 

शापदेतुकमाह-- स्वासित । मेघदूते प्रियायुददिश्य मेघम्प्रति यक्षस्योक्तिः । ह प्रिये † 

प्रणतेन प्रेमातिद्यनम्रग कुपितां कोपयुक्तां तां त्वत्पतिङृतिं धातुरागेगे रिकादिरञनैः शिलायां 
सानुपटे आख्य निर्माय आत्मानं ते चित्रगतायाः तव॒ चरणपतितं कतुं लिखितुं थावदि 
च्छामि तावदिच्छासमकालमेव मुहुसपचितैः प्रबृदैरखेरथभिमंम दिद शनमाडप्यते आव्रियते । 



एष्ट नारोशखरीटीकोपेते काव्यप्रकाशै- 

क्ररस्तस्मिन्नपि च सहते सङ्गमं नो कृतान्तः ॥ ३६ ॥ 
हास्यादीनां क्रमेणोदाहरणम् । 

आकुञ्च्य पाणिम्ुचि मम मूर्धि वेद्यासस्तराम्मसतां प्रतिपद् पृषते; पवित्रे । 
तारस्वनं प्रथितथूत्कमदालसहारं हा हा हतोऽहमिति रोदिति विष्णुञ्चमा ॥ ३४॥। 

हा मातस्स्वरिताऽसि कुच किमिदं हा ददता: काऽऽशिष 
धिक् प्राणान् पत्तितोऽशनिहू तवदस्तेऽङ्गषु दश्धे दओ । 

इत्थं घघरमध्यरद्धकरुणाः पौराङ्गनानां गिर 
धित्रस्थानपि रोदयन्ति शतधा कुवन्ति भित्तीरपि ॥ ३८॥ 

कृतमनुमतं दृष्टं वा य रिदं गुरुपातकं 
मनुजपडुभिर्निमयीदे म वद्धिरुदायुधैः । 

नरकरिपुणा साधं तेषां सभीमकिरीरिना- 
मयमहम सरङ्मेदोमांसेः करोमि दां बलिम् ॥ ३९।! 

अर्थान्तरं न्यस्यति- क्रः परभ्रेयो विघ्ने नागरूकः कृतान्तो देवं तस्मिन्नपि आख्ये नौ 
आवयोः सङ्गमं सहवासं न सहते । यन्न नायिका आलम्बनम् । तव्प्रणयकोप उदौपनम् । चरणपाते 
च्छादिरनुभावः। कृतान्तेऽ्दूया व्यभिचारिणी | रतिः स्थायिभावः! मन्दाक्रान्ता छन्दः ॥ ३६ ॥ 

हास्यं रसमुदादरति--आकुस्च्येति | विष्णुश्र्माणसुपदसत उक्तिरियम् । मन्त्राम्भ- 
सां मन्त्रपूतजछानां प्षतेर्जिन्दुभिः प्रतिपदं प्रतिमन्त्रपदं पविश्रिते कृतसंस्कारे मम मूध्नि 
वेश्या वाराङ्गना भश्युचिमुच्छिष्टाद्यपदित पाणि हस्तमाछरुञ्च्य सङ्कचितं कृत्वा तारो दीधः 

स्वनः शब्दो यत्र तं तया प्रथितो विस्तारितः थूठिति शब्दो यत्र तां प्रहारमदादत्तवती 
हा हा हतोऽदमिति शब्दमुच्यायं विष्णुश्मां नाम विप्रः रोदिति) अत्र विष्णुद्य्माऽऽरुम्बन- 
म् } रोदनमुदरीपनम् । स्मिता तिहसितस्दितादयः अनुभावाः | द्रष्टररावेगचापल्यादयो व्यभिचा- 

रिणः | हासः स्थायिभावः } वसन्ततिलका छन्दः ।। ३७ ॥ 
करुणरसमुदाहरति-- हा मात्तरिति । रजपल्लीमरणे तत्परिजनविलपोक्तिरियम् । 

पौराङ्गनानामित्थमेतत्पक्रारा गिरः घंराः उस्वैरोदनाद् घधंरस्वनाः मध्येऽन्तरले सदा 
विच्छिननास्ताश्च कर्णाः सस्नेहाः सत्यः चित्रस्थानपि आलेख्यगतानपि किं पुनः सचेतनान् 
रोदयन्ति, भित्तीरपि शतधा शतखण्डाः कवंम्ति । किं्रकारा इत्यपेक्षायां पूर्वाधमाह--हा 
इति र्षदे, भो मातः | कुत्र गन्तव्ये, त्वरिताऽसि सज्ञातत्वराऽसि येनास्मानपि नापेक्षितवती 
किमिदम् भआकस्मिकोत्पातरूपं देवताः हा धिक् तेषामाराघनेनाप्यरष्षणाद् आशिषः संतुष्टि 
जानांक् कुत्ता विफलाः सत्यः कुत्र गता; प्राणानस्माकं धिक त्वन्मरणेऽपि स्थिरत्वात् , 
ते तवाङ्गेषु घुकुमारावयवेषु यश्चनिवव्॑जरूपो हुतवश्षेऽग्निः पतितः दृो नेत्रे अस्माकं दग्धे 
अश्चुभदशित्वादग्धप्राये इति लोकप्रसिद्धानुकरणप् । अत्र नायिका माम्बनम्। तदूदाहाचुही 
पनम् } रोदनमनुभावः । मृरच्छादयो व्यभिचारिणः । शोकः स्थायिमावः । शोकप्रकृतिकः 
करणो रसः । सामाजिके व्यज्यते । शादु ख्विक्रीडितं छन्दः ॥ ३८ ॥ 

रोद्ररसमुदादरति- कृतमिति । द्रोणवधक्रदस्याश्व्थाग्रोऽजनादीन्प्रदुक्तिविंणीसं- 
होरे । मनुजश्येः पञ्चभिः अत एव निम्मर्यादैः मर्यादाल्यैः उदायुधैर्यताखेयेभ॑वद्धरिदं 
गुसोद्राणस्य वधसूपं पतक कृतं जनितमनुमतमनज्ञातं दृष्टमनिराकृतं वा, नरकस्पुणा नरका- 
सुरशचुणा कृष्णेन साध तेषां वधादिकतृधृषटद्म्नादीमां सभीमकिरीरिनां भीमाजुनसदहितानां 
मव्ममखल्मेदोमांसे रुधिरवसापिदितैरयमेवतक्षणवर्ता अहमनन्यसष्ायोऽश्वत्थामा दिश्चां 



चतुर्थाल्छासः । ४५ 

शद्रा; संत्रासमेते विजञहत हरयः श्चुण्णक्रम्म्भा 
युष्मदेहेषु छल्ां दधति परममी सायका नि ्पतन्तः । 

सौभित्रे ! तिष्ठ पात्रं त्वमसि न हि स्पां नन्वहं तेवनाद्ः 
किञ्चिद् ध्रभङ्गटीखानियसितजरथि राममन्देपयामि ॥ ४० ॥ 

ग्रीवामङ्गाभिरामं मुहस्तुपनरति स्यन्दने बदहः 
पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद् भूयसा पूव्कायम् । 

द््भेरद्धीवरीटेः श्रमविवृतसुखरंशिभिः कोणवत्मा 
प्रयोदग्रप्छुतत्वाद्वियति बहतर स्तोकयुठ्यां प्रयाति ॥ ४१॥ 

उत्कृत्योत्छरत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथुत्सेधमूयांसि मांसा- 
- न्यंसस्फिकषृष्ठपिण्डचाययवयवसुरमान्युग्रपूतीनि जग्ध्वा । 

त्तेः पयस्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रतर्कः करड्का- 
० 1 ण मि भणण 

दिग्देवतानां बि पूजोपहारं करोमि} अत्रापकारिणोऽजुनादय आरम्बनम्। अखरायुद्यमनमुद्ीप- 

नम् । प्रतिक्षाऽनुभावः ! अन्यनैरपे्ष्यगम्यगर्वो व्यभिचारी । क्रोधः स्यायिमावः क्रोधप्रकु- 
तिको रौद्ररसः सामाजिके व्यज्यते! हरिणीछन्दः | ^सयुगदयेन्सौ मो स्टौ गो यदा 
हरिणी तदेति लक्षणात् ।} ३६ ॥ 

वीररसमुदाहरति--श्चद्रा इति । हनुमन्नायके मेवनादस्योक्तिरियम् । मो क्षुद्राः 

नीचाः ! इरयो वानसः ! एते युयं खन्त्रासं भयं विजहत त्यजतः, यतः क्षुण्णौ चू्णितौ शक्रेभ- 

स्येनद्रगजस्य ऊुम्भो यैस्ताहश्ा अमी सायका एते वाणा युष्मद देषु निष्पतन्तः पतमानाः सन्तः 
परं कज्जं केवलं महतीं वा त्रीडां दधति धारयन्ति, श्युद्रकायंकरणाल्छञ्जिता इव मां नानन्द्- 
यन्ति, तो न युष्मदेदषु बाणान्पुनः क्षेप्स्यामि । हे सौमित्रे रक्ष्मण त्वं तिष्ठ युद्ो्यमा- 

दविरम, दि यतः त्वं खषां मम क्रोधानां पात्रं विषयो नासि न भवसि । किन्तु अहं मेषनादो 
राममन्वेषयामि कीदक् पराक्रमशोर इति मागेयामि । कथमूतम् १ किचिदीषद्भूभङ्गलील्या 
नियमितो बद्धो जरूधि्येन तथामूतम् । अत्र राम आछम्बनम् । तस्समुद्रबन्धनमुद्दीपनम् । 

्ुदरेपेष्चा पराक्रमद्ालिनि रामे स्पद्धां चानुमावौ । एेरावतङकम्भ चूणनस्परतिः ख्ां 

दधतीति गम्यगर्व॑श्च व्यभिचारिणौ । उत्साहः स्थायिभावः | उरसाहय्रकृतिको वीररसः 

सामाजिके व्यज्यते ] खमग्धरा छन्दः ॥ ४० ॥ 
भयानकस्समुदाहरति--प्रीवेति । शाकुन्तले सूतम्प्रति दुष्यन्तस्योक्तिरियम् । 

इदीनीमपि अयं मृगः पुनस्दगरप्डुतत्वात् उत्कयोत्फारत्वाद् वियति आकारो बरहुतस्मधिकत- 
रम्या भूमौ स्तोकमल्पं प्रवाति गच्छति । किंभूतः १ मीवाया भङ्गेन वक्रीमावेन मभिरामं 
सुन्दरं यथा स्यात्तथा मुहूर्वारम् वारं अनुपतति पश्चाद् गच्छति स्यन्दने रथे बद्वदष्टिः सन् तथा 
शरपतनमयाद् वाणपातमीत्या मूसा स्थूटेन पश्चार्धेन अपराधंमायेन पूवकायमुपरिमागं 
प्रविष्टः परवेष्टुमारन्धः, तथा श्रमेणायासेन विदतं विकसितं यन्छुखं तस्माद्ध शिभिः पतितैः अ- 
घाबरीदेनेमजग्धेदमैः यैः कीर्ण व्यासं वतमं मागो यस्य तयामूतः इति । पद्येति वाक्याथः 
कर्मं । अचर पश्चाद्गच्छन् स्यन्दनो राजा वा आङम्बनम् । शरपवनं चे दीपनम् । भरीवा- 
मङ्गादयोऽनतुभावाः । भ्रमादयो व्यभिचारिणः } भयं च स्थायिभावः } तञ्जे सामाजिके भयप्र- 

कृतिको भयानको रसो व्यज्यते ¦ खग्धरय छन्दः ॥ ४१ ॥ 

बीमत्समुदाहरति--उत्करत्येति ¦ मारतीमाधवे इमशाने शवभोजिनं प्रेतरङ्कमुदधिकषय 
माघवोक्तियियम् । आर्च श्चुसीडितः पर्यस्ते समन्ततः श्चिप्ते नेत्रे येन सः प्रकटिता ्रका- 



४६ नागेइवरोटीकोपेते काव्यप्रकाशे 
दद्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रत्यमव्यग्रमत्ति ।॥ ४२ ॥ 

चिच्रं महानेष वतावतारः क कान्तिरेपाऽभिनवैव भङ्किः) 
ल्लोकोत्तरं धैयंमहो प्रभावः काऽप्याकृतिनूतन एष सर्म: । ४२ ॥। 

एषां स्थायिमावानाह- । 
1७५) रतिहासश्च शोकश्च कोधोससाहौ मयन्तथा | 

जुगुप्सा विस्पयधेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः || ३० ॥ 
सपष्टम्-- 

व्याभिचारिणो त्रते- 
(४६) निर्वेदग्कानिश्ङ्ाख्यास्तथाऽश्रया सदश्रसाः | 
शिता दद्यना दन्ता येन सः, प्रेतेदरु रङ्को दण्दः, प्रथमं पूर्वं कृत्ति चमं उ्छृत्योक्कृत्य उदया- 

च्योल्याव्य, अथानन्तरं प्रथुना स्थूलेन उस्सेषेनोच्छरिततया मू्ांसि बहुलानि अक्षयो; स्क- 
न्धयोः स्फिचि ऊरमृने प्षठपिण्ड्या जङ्वोद्मागे एवमाय्यवयवेघ्ु सुल्मानि उग्रपूतीनि 
उक्कदुगन्धानि मासानि लण्ध्वा भक्षव्रित्वा अङ्कस्थात् समीपे वतंमानात् करङ्कात् प्रेतशरारात् 
ग्रतमस्तकाद्रा अस्थिसस्थमस्थिसम्बद्धं स्थपुटगतमपि निम्नोन्नतभा गस्थितमपि क्रव्यमपक्मांसम- 
व्यप्र शनेवंथा तथा अत्ति भक्षयति } अचर शव आढम्बनम् । मासाश्नमदुदीपनम् । नासा- 
कुच्नादयोऽनुभावाः । उद्वगादयो व्यभिचारिभावाः । चुगुप्सा स्थायिभावः । जुगुप्साजनितो 
चीमत्सो रसस्तञ्ज्ञ सामाजिके व्यज्यते । खग्धरा छन्दः | ४२ ॥ 

अद्धुतमुदाहरति-चिश्रमिति । वामनं प्रति बरेहक्तिरियम् । महान् माहात्म्यशीक 
एर पुरुष विदोषः चिरं खोकोत्तसचम्कारिवस्ठु, तथा एषोऽवततासो धर्मस्यापकसदाचारपवरत॑कः 
वतेति हषे एष। पुरो हश्यमाना कान्तिः विलक्षणश्चोभा क न कुत्रापि, तथा एषा मङ्कि: गमनो- 
पवेशनादिः भमिनवैव विलक्षणेव अपूर्व वा, तथा धैयंमचलचित्तखम् अस्येति शेषः । खोको- 
तरं रोकविलक्षणं प्रमावः सामथ्यम् अहो, अलोकिकः, आङ्तिखयवसंस्थानं काऽपि अनि- 
वचनीया; एष सगः निर्माणं चतन ब्रह्मसरगंविलक्षणः ! अत्र वामन आलम्बनम् | कान्त्यति- 
शयादि उदीपनम् । स्तवादयोऽनुभावाः । ध तिदर्षादयो व्यभिचारिणः । विस्मयः स्थायिभावः | 
विस्मयजनितोऽदूुतो रसोऽभिन्ञे सामाजिके व्यज्यते । उपजातिश्छन्दः ॥ ५२ ॥ 

ननु के ते स्थायिनौ मावा इत्यपेक्षायामाह--एषासित्ि । एषां शरङ्गारादिरसानाम् । 
स्थायिलक्षणन्तु-- 

विसद्धा अविरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्चमाः | 
भनन्दाङ्छुरकन्दोऽसौ मावः स्थायीति संचितः ॥ 

रतिहौखश्वेति) शङ्गारादिरसानां ययासंख्यमेते स्थायिमावाः कथिता इति कारिकार्थः (४५) 
एषां लन्चणान्यन्यचोक्तानि यथा-- 

रतिमनोऽनुकूलेऽथं मनसः प्रवणायितम् । वागादिवैङ्ृताच्चेतोविकासो ह्यास उच्यते | 
इश्नाशादिभिश्चेतोवेक्लग्यं शोक उच्यते । प्रविकूल्पु तैष्ण्यस्य प्रवोधः कोधस्ञितः ॥ 
कार्यासमभेयु संरम्भः स्थेयानुल्खाह उच्यते । रौद्रशक्तया ठु जनितं वैक्लव्यं मनसो मयम् ॥ 
दोषे्षणादिभिगंहा जुगुष्ठेति निगचते । विस्मयश्चित्तविस्तारो वद्माहास्यदर्धनात् ॥ इति । 

भावब्युस्तन्यभिचारिषटितव्वेन तानाह-- व्यभिचारिणो व्रते इति । कारिकास्थ- 
 निवदादयो हि चित्ृत्तिविलेषा एव खकबूजन्थायेन नियतावस्थानं स्थायिनः, फेनबदवट- 



चतुर्थोल्टासः। 1. 

आलस्यं चेव देन्य च चिन्ता मोहः स्मृतिध्रेतिः ॥ ३१॥ 
व्रीडा चपलता हषं अवेगो जडता तथा | 
गर्वा विषाद आ्सुक्यं नद्राऽपस्मार एव च | ३२ ॥ 
सुप्तं प्रषोधोऽमषश्ाप्यवरित्थमथोग्रता 
मतिव्यांधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च | ३३ ॥ 
त्रासथंव वितकथ विज्ञेया व्यभिचाग्णिः | 
त्रयसिश्दमाो भावाः समाख्यातास्तु नामतः || ३४ ॥ 

निवदस्यामङ्गटप्रायस्य प्रथम मनुपदेयव्वेऽप्युपादानं व्यभिचारित्वेऽपि स्थाय- 
ताऽभिधानाथं तेन- 

(४७) निर्वेदस्थायिमबोऽस्ति श्रान्तोऽपि नवमो रसः | 
अहौ वा हारे वा इ्सुमश्यने वा दृषदि वा 

मणो वा रष्वा वल्वति गि वा सुहृदि षां] 
तणेवादणे वा मम समद्शो यान्ति दिवसाः 

क्रचिःपुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः ।॥ ४४ ॥ 
(४८) रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाऽञ्चितः | ३५ ॥ 

न्यायेन अनियतावस्थानं व्यभिचारिण इत्यनयो भदः । एषां विरोषलक्षणानि यथासम्भवोदा- 
हरणानि च साहित्यदपणादौ स्वष्टानि । नामत इति । उदृदेश्चरूपेण, न त छक्षणोदाह- 
रणप्रदशनादिनेव्यथः ॥ ४६ ॥ 

ननु (अष्टौ नाय्ये रसाः स्मरताः इत्यत्र नाय्यस्य विशिष्योपादानेन श्रव्यकाव्ये रसान्तरं 
मायाति तत्कीद गित्यपेक्षायां इत्तिकृदाह-निवदस्येत्यादि । सवत्र हेयबुद्धितयाऽमङ्गुत्वम् , 
देष्याजन्यस्यामङ्गल्त्वाभावात्प्रायेप्युक्तम् । स्थायितेति स्थायिव्यभिचारिणोर्म्ये पाठादमय- 

रूपत्वम् । तथा च तत््वज्ञानजन्यस्य निवेदस्य स्थायित्वम् , भपदीर््यादिजन्यश्य तस्य व्यभि- 
चारिखमिति विवेकः 

निर्वेदस्थायीति । निवेंदः स्थायिभावो यस्य सः | ( ४७ ) 
यान्तरसमुदाहरति--अदहाविति । कदमीरदेशस्थस्य श्रीमदुत्पराजस्य प्यमि 

ठम् । अत्र वाशब्दो दयोद्टयोः प्रत्येकं वा आकारतुल्यताद्योतनाथः । अदौ स्वं हारे मुका- 
हारे वा कुसुमशयने पुष्पाकीणपयं्कं दटषदि शिलायां वा, मणौ रल्नै रेष्ठ मृदिण्डे वा, रिपौ 
सपल्ने सुद्टदि मिरे वा, तृणे घासे सेणे ख्रीसमृहे वा, समा वैषम्यरहिता उदासीना हक 
दृष्ियस्य तस्य, तथा कचिद् अमेध्ये देदो वा पुण्यारण्ये नैमिषारण्यादौ वा, शिव शिव शिवेति 
श्रेयस्करं वदतो वा प्रल्पतोऽनथकं वदतो बा, मम दिवसा दिनानि यान्ति व्यतीतानि भवन्ति । 
शिखरिणी छन्दः । अत्र मिश्यसविन परिभूयमानं जगदाढम्बनम् । तपोवनायद् दीपनम् } 
अदिदहाराद्योः समदखनमनुभावः | मतिधृतिदर्षाः न्यमिच्ारिभावाः । निर्वेदः स्थायिभाव 
तज्ज्ञ सामाजिके शान्तरसः निष्यत्तिव्यंजते ।! ४४ ॥ 

रसभावतदामासेति सूत्रे भावः पठितः, स स्वरूप इति क्रमप्राप्तं मावं लक्षयति- 
रतिरिति । रतिरिति सकरस्थायिभावोपलक्षणं, देवादिविषयस्यापि अप्राप्तरसावस्योपलक्ष्णं 
तथाश्ब्दश्वायं तेन देवादिविषया सवप्रकाय कास्तविषयाऽप्यपुष्टा रतिर्हसादयश्च अप्राप्तरसा- 



४८ नागेश्छरीदीकोपेते काव्यप्रकासे- 

भावः प्रोक्त+-- 
आदिशब्द्ान्युनि-गुरु-नृप-पुत्रादि विषया, कान्ताविषया तु व्यक्ता खङ्गारः । 
उद्ाहुरणम्-- 

कण्ठकोणविनिविष् मीक ते काछ्करूट मपि मे मदाग्रतम् । 
अप्युपात्तमश्तं भवद्रपुभंदरृत्ति यदि मे न रोचते ॥ ४५॥। 

हरत्यघं संप्रति हेतुरेष्यतः श्युभस्य पुकीचरितैः छृतं यमैः । 
शरीरभाजां मवदीयदश्चनं उ्यनक्ति काडत्रितयेऽपि योभ्यताम् ।। ४६ ॥ 
एवमन्यदप्युदाहायम् । 

वस्था; विभावादिभिः प्राघान्येन अद्धितो व्यज्ञितः व्यभिचारी च मावः प्रौक्तः भावपदाभिघेयः 

कथित इति कारिकाथः ( ४८ ) 
देवादिपदव्यावर्त्यमाह-- कान्ताविषया त्वत । व्यक्तेति प्राधान्येन विभावादिभिः 

ु्टेत्यर्थः । तेनाङ्गमूताया अनुमावादिभिरपुषटायाश्च न रसत्वम् किन्तु मावत्वमेवेति भावः । 
देवविषयां रतिमुदाहरत--कण्टेति । श्रीमदुरपल्याचायेप्रणीतपरमेक्वरस्तोत्रावलौ 

पयमिदम् । इ ईश ! ते तव कण्ठस्य कोणे एकदेशे विनिविष्टं नितरां संख्ग्नं काल्दूटमपि- 
उत्करविषमपि मे मम मदागरतम् अतिप्रियत्वाद् उत्तममसरतम् । उपात्तमपिं शिरसा धृतमपि 
अमृतं चन्द्रकरारूपं यदि भवद्धपुषो मेर्देन वृत्तिरवस्थितिर्यस्य तथाभूतं मेदेनावभासमानं तदा 
मे मह्यं न रोचते, अन्यस्य यथा तथा भवत्विति भावः | रथोद्धता इृत्तम् । %रान्नराविह रथो- 
दता छगाङिति रक्षणात् ¡ अत्र महादेव आलम्बनम् । ईशपदप्रतिपा्ाव्याहतैश्वयंगद्दी- 
पनम् } स्तवोऽनुमावः । धृतिमाहास्म्यस्मरणादयो व्यभिखारिणः । पवैरनुमिता स्तावक्रतिः । 
सामाजिकानां तैरेव विभावादिमिव्यंज्ञिता भाव एवेति बोध्यम् | न चास्या रसत्वं मुनेः स्वत- 
न्वेच्छत्वात् ॥ ४५ ॥ 

मुनिविषयां रतिमुदादरति--हरतीति । डे सने ! भवदीयदशनं शरीरभाजां प्राणिनां 
कालत्रितयेऽपि वत्तमानादिकालत्रयेऽपि दुरद्टराहित्यरूपां योग्यतां व्यनक्ति प्रकटीकरोति । 
तथा हि सम्प्रति बतंमानकले अघं पापं इरति नाशयति; एष्यत आगमिष्यतः द्युभस्य 
भ्रेयःसाघनस्य देतुः सम्पादकम्, तया पूर्वाचरितैः पूचजन्मार्जितैः शुभैः सुक्रतैः कतं जनितम् । 
वं्यस्थवृत्तम् । अच श्रीकृष्णस्य मनिविषयाया रतेमुनिराङम्बनम् । दशंनयोग्पताव्यज्ञनमृदी- 
पनम् । श्रीकृष्णस्येयमुक्तिरेवानुभावः } तद्वथङ्गयदरष॑श्च व्यभिचारी । मुनिविषयकश्रीङृष्णरतिजे 
सामाजिके भावनिष्पत्तिः | ४६ ॥ 

एवमन्यद्पोति । गुखुविषया रतियंथा- 
मवसागरबान्धवादुपेन्द्रप्रपदक्चाकनवारितो वििष्टम् | 
भवसामरवैखिन्दनीयं गुरुपादोदकमेव केवटन्नः | 

मृपविषया यथा-- . 
सङ्कलपेऽङ्कुरितं द्विपत्नितमथ प्रस्थानवेखागमे 

माँ पल्लवितं पुरं प्रवि्यतः शाखान्तरेराृतम् । 
्रादुर्भाविनिदर्चने मुकुलितं श्रीकर्णं इषे स्वयि 

प्ो्छुल्छं फलितं च सम्धरति मनोराच्यद्रुमेनायय मे ॥ 
पुत्रादिविषया यथा- 

एड्येहि वत्स ! रधुनन्दन ! पूर्णचन्द्र ! चुम्बामि मृधनि चिराय परिष्वजे तराम् | 
मारोप्य वा इदि दिवानिश्चगरुदरदामि बन्देऽथ वा चरणपुष्करकद्वयन्ते ॥ 

इति महावीरचरिते रामं प्रति कुशध्वजस्य वात्सल्यरूपा रतिः | 



चतुर्थोह्ञासः | ४९ 

अञ्छिनव्यभिचारी यथा- 
जाने कोपपराङ्मुरवी प्रियतमा स्वप्नेऽद्य दृष्टा मया 

मां मां संख पाणिनेनि सदती गन्तु प्रवृत्ता पुरः । 
नो यावत्परिरभ्य चादुद्चतकराश्वासयासि प्रियां 

श्रातस्तावदहं शटेन विधिना निद्रादरिद्रीकतः॥ ४७॥ 
सत्र विधि प्रत्यसूया । 

( ४९ )-- तदाभासा अनौचित्यप्रवत्तिताः | 
तदाभासा रसाभासा भावाभासाश्च | 

तत्र रसाभासो यथा- 
स्तुमः कं वामाक्षि ! क्षणमपि विना यं न रमसे 

विङेभे कः प्राणान् रणमखमुखे यं मृगयसे । 
सुरग्ने को जातः शश्चिमुखि ! यमालिङ्गसि वखात् 

तपःश्रीः कस्येषा मदननगरि ! ध्यायसि तु यम् ॥ ४८॥ 
ग तथा स्तुम इत्याद्यनुगवं बहृव्यापारोपांदानं 
5 | 

कान्तविषयाऽपुष्टा रतियंथा कुमार सम्भवे-- 
हरस्तु किच्चित्यरिदसपेयश्चन्द्रो दयारम्भ इवाम्बुराश्चिः | 
उमामुखे निम्बफलाधरोष्टे व्यापारयामास विलोचनानि ॥ 

प्रानतया वणितं व्यभिचारिणमुदाहरति- जाने इति । वियुक्तस्य कस्यचित्सलायं प्रद्यु 
क्िरियम् हे भ्रातः ! प्रियतमा प्राणेश्वरी कोपेन पराडमुखी तिवंगबदना सती मां मा संस्पृ 
शति पाणिना दृस्तेन ज्ञापयित्वेति शेषः, सुदती रोदनं कुवती पुरोऽग्रे गन्तुं चलितं पत्ता 
उद्युक्ता ततः तादृग्दश्ंनोत्तरम् अहं तदवस्थां तां प्रियां परिरम्य लिङ्ग चाटुश्चतकैः परिय- 
वचनश्ते. यावद् नाश्वासयामि नानुनयं करोमि तावत् शठेन परादितकारिणा विधिना दैवेन 
निद्रादरिद्रः निद्रया वियुक्तः कृत इति जने निश्चिनोमि । शादुलविक्रीडितं छन्दः । अक्र 
विधिम्प्रति असूया प्राधान्येन प्रतीयते बविंधिरघरालम्बनम् । विषेदं जंन्यमुदरीपनम् । शरस्वो- 
क्तिरनुभावः । प्राधान्येन व्यज्नितोऽसूयारूपो व्यभिचारी भावपदाभिषेयः ॥ ४५७ ॥ 

यन्न विधि प्रत्यसुयेति शटठपदगम्या सा प्राधान्येन प्रतीयते इति रोषः | 

तदाभासा इति अनोचित्यं शल्रलोकातिक्रमात् प्रतिषिद्धविषयकत्वादिरूपं सामाजि- 
कसंवे्यस् , तेन प्रवतिता तदाभासा रसाभासा भावाभासाश्चेति कारिकार्थः (४६ ) 

रसामासमुदाहरति- स्तुम इति । परकीयां प्रति कामुकोक्तिरियम् । हे वामि | 
वामं सुन्दर विद्धं बाऽक्षि यस्यास्तत्सम्बुद्धौ, तं कं पुरुषं स्तुमः यं बिना क्षणमपि किंचित्ता- 
रमपि न रमसे न हृष्यसि तथा यं मृगयसे अन्विष्यसि कोऽसो रणः संग्राम एव मखो यागः 
त्वत्कतुकान्वेषणसूपस्वगंफलकत्वात् तस्य मखे पुरतः यः प्राणान् जन्मान्तरे विकेमे दत्तवान् | 
डे शशिमुखि विधुवदने ! यं बछादालिङ्गसि स कः सुम्ने यओोभनग्रहाधिष्ठिते काडे जात 
उत्यन्ः । हे मदननगरि कामराजघानि ! यं तु ध्यायसि तस्य कस्य एषा त्वक्कतुकध्यानसूपा 
तपःभीः सुकृतजन्या सम्पत्तिः । शिखरिणीच्छन्दः ॥ ४८ ॥ 

अत्न रसस्यामासत्वं दशंयति--अत्रोनेकेति । तस्या वाम्ष्याः -स्वुम इव्यादिष्वु- 
४ का? प्र 



वि १ १ ` य 

९९० नासश्छरीरीक्छोवते काव्यन्छादे- 

ावाभासो यथा-- 
राकासधाकरसुख्यै वर्छायताक्षौ सा स्तरयोनेनतरङ्गउःत्रसाङ्खे | 

तकि कयेसि दवं कथमत्र सननं चस्स्वीकृनिज्यत्तिकर् क इवाभ्युपायः | ४९ || 

अत्र चिन्ता अनीचित्यप्र्वात्तता । एवमन्यञयुद्षहायाः | 

८ ५० ) भावस्य सान्तिरुदयः सन्धिः शवल्ता तथा ॥ ३६ | 
क्रमेणो दह्रणम् । 

तस्याः खान्द्रविल्लपनस्ननतटप्ररलेषमुद्राङ्कितं 
कि वक्षश्चरणाऽऽनतिव्यतिकरत्यानेन गोपाय्यते | 

गतं सवद्ध वहुपु वदुकायुक्ःत्षयी य च्यवान न्वेषघणा लिङ्खनध्यानसूपास्तपामुपाद्राय अरण 

कतः तस्या अनेके ये कादुका जासास्तदिषवकममिलापं कम॑ व्यनक्ति व्यज्ञवति | 

राकेति ! सीवामुद्धिद्य यवभेोक्तिरियम्। यक्यां पूणिमायां यः सुधाकरश्न्द्र- 
स्तद्रन्पृखं यस्याः सा, तरते चञ्चले आयते दीप्रं अक्षिणी नेतरे ययाः सा, स्मरमीषल- 

कादं यौवनं नूतनतान्ण्व तेन तरङ्किताः तरङ्घवदुत्तरोत्तयगम्भशौला विभ्रमा विलास येषु 

तथाभतान्य्ानि अवववा यस्याः मा एतादश सीदाऽन्तीति दाषः ! तेद् अनुपेश्नणीयगुणव्त्वात् 

कि करोमि तल्छाभाय क्रिमाचरःमि ¦ यत्र अस्या सताया सेतर निचरतः वाकथं कनोवयेन विदधे 

करोमि, तथा सति तया मम स्वीक्रतिः स्वीकारः ममायमिति हु्धिविष करणं तस्य व्यतिकरे 

सम्बन्धे भभ्युपायो ददुः क इव कः संभाव्यते न क।ऽपि । वसन्ततिलका उन्दः || ४९॥ 

सत्र मावस्याढ्ऽभासत्वं टदशयति--अच्र चन्तेति। 
तै वाच्यः जियो यगः पश्चत्पसस्तटिङ्खितैः 

इत्यो चित्यं, तद्ैपरत्येन रतेः प्रवतितत्वात्तद्व्यभिचारिमावस्व {चन्ताया अप्यनोचित्यप्र- 
वर्सितत्वं व्यभिचारिभावस्य चिन्तायाः प्राधान्येनानिन्यन्तत्वाद्धःदत्वम् । एवमन्येऽपीति 
रसान्तराभाक्ता भावान्तराभास्दवेत्य्थः ! त्र रौद्रामासो यया-- 
रक्तोतछुल्छ्विशाक्लोकनयनः कम्ोत्तराङ्को मुहुरुक्त्वा कणमपेतमीघृ धनुर्बाणौ हरेः पद्यतः | 
आध्मातः कटकोक्तिभिः स्वमसकृदोविक्रमं कीत्तयन्नंसास्फोयपटु युधिष्ठिरमसो दन्तु प्रविशे ऽनुनः | 

माषान्वसभासो वथः-- 
सवेंऽपि विस्पृतिपथं विषयाः प्रयाता विद्यापि खेदकट्षा विभुखीचमूव । 
सा केवर हरिणश्यावकलाचना मे नैवापयाति हृदयादधिदेवतेव ॥ 
गुरुकुडे विद्याभ्याससमये तदीयकन्यारावण्यगदीत्तमानसस्य अन्यस्य बा कस्यचिदतिप्र- 

तिषिद्धगमनां स्मरतो देश्चान्तरगतस्येयमुक्तिः । 
'मावश्चान्त्यादिरकरमः इति सूत्रतः क्रमप्रास्तं मावश्ान्त्यादिपदय्रतिपाद्माद--भावस्ये- 

ति | शान्तिः प्रशम उदय उत्पत्तिः सन्िः एककाट्मेव तुल्यकक्चगेरास्वादः समकालमेव 
वुल्यरूपयोविरुदयोरप्यास्वाटो वा छवल्ता च पुदपूव.पमदंन परपरोदयः ( ५० ) 

भावश्ान्तिमुदाहरति--तस्या ईति) खण्डिततायाः स्वनायिकायाः कौपतच्छान्ति- 
वृत्तान्तं वयस्यं प्रति कथयतो ध्षटनायकस्य अमरुछत्तके उकिगिविम् | तस्याः सपत्न्या 

सान्द्रं निविडं विलपनं श्रीखण्डाच्नुटपनं यत्र तथाभूतस्य स्तनतव्स्य त्प्यन्तसमद खस्य 
यः प्रकृष्टः इ्लेष अलिङ्गिनं तेन या मुद्रा स्तनाकारं विलेपनमयं चहं तेनाङ्कितं युक्त वक्ष 
उरःस्यलं चरणयोसनतेः प्रणाम्य यो व्यतिकरो नैरन्तर्येण सम्बन्धस्तदू्याजेन तन्मिषेण कतं 



चतुर्थोल्छसः | ५१ 

इत्युक्तं क तदिव्युदौोय सष्टसा तस्स प्रमाष्टुं मया 
साऽऽदिखुषठा रभसेन नव्पसव्ात्त्व्या च ताद्स्प्रतम् 1 ५2 ॥ 

एकस्मिन् यन विप्षरसमीनामत्रहं मुग्धया 
सद्या मानपरिय्रहग्टपितया चाटूनि कुरवेन्नपि । 

आवेगादवधी रितः भ्रियततमस्तृष्णीं स्थित्तस्तसक्षणं 
मा मूत्घुप्र इवेत्यमन्द्वङिदग्रीवं पुनर्वोक्षितः ॥ ५१ ॥ 

अघ्रोसुक््यस्य | ति 
त्िक्त्य तपःपराक्रमनिधेरभ्यागमादैकतः | 

सत्सङ्गाप्रियना च वौररभसोत्फा््ध मां कपतः | 
दीपरिरम्य एव च मुहुव्रन्यमामीदखय- 

छ्नानन्दी हरिचन्दनेन्दुिशिरः स्निग्धो रुणद्रयन्यतः ॥ ५२ ॥ 
अच्रादेवहपयोः । 

काकायं शरङलक्मणः क च कटं सूयोऽपि दृदयेत सा 

मिति सोषाय्यते गुत क्रियते इतति तया उक्तं मति मया दद् मुद्राचिहं संपमाप्टं विलोप- 
यितं सदसा अप्रसाचव क्र तदिष्युर्दःयं कुच सुद्राचिहशव्युक्त्वा समसेन वेगेन का नायिका 
मादा आलिङ्गिता तल्खवद्यादालिङ्धनानन्टराखश्यात् दन्त्या च तद् भुद्राङ्किततवं 
विस्प्रठम् ॥ ५० | 

अ कोपरूपनावस्य शान्तावेव चमत्कारविश्रासः । उच्र सोपस्येति शान्तिरिति रोषः । 
पावोदयमुदादर्ति-एकम्पिन्निति । अमरश्चदे प्दभिदम् | प्कस्मिन् शयने 

शय्यायां विपक्षमूताया रमण्याः सपल्याः नामब्रहे नायकेन नाममावरग्रहणे कृते सति सय- 
स्तत्कारमेव मानस्य परिम्रदेण स्वीकारेण गख्पितया मुग्धया सवधेयंमजानन्त्या नायिकया 
चाटूनि प्रमादात्तन्नामग्रहणन्न तु मे तस्यामासक्तिरित्यादीनि प्रियमाषणानि कुवन्नपि परिष- 

तमो नायकः अआवेनाच्छोपावेशादवधोरितस्तिरस्छतः सन् दृष्णःमालापरहितः स्थितः, तत्र्णं 

तूष्णीर्थितिकानि एव प्त इव मा मृदित्यौत्युक्येन अमन्दमतिश्चयितं यथा तथा वलिता वक्रोङृता 

गरीवा यत्र तद्यथा स्यात्तथा पुनर्वाक्षितः , वारं वारं वीक्षित इति यावतत् | शादृलविक्रौडितं 
छन्दः ! अचर सुरतविषवस्यीत्सुक्यस्योदयश्वमत्कयेति न त कोपश्ान्तिः ॥ ५१ ॥ 

अङ प्सुक्यभ्येति । उदय इति दोषः 
भावसन्धिमुदाटरति --उस्सिक्तस्दति | महावीरचरिते पड्युरामगमने स)तामालिङ्गतो 

र{सस्योकतिरिवम् । उच्सिच्स्यःदस्कृतस्य तपःपराक्रमयीनिषेः स्थानभूतस्य परञ्यरामस्य 
अभ्यागमादागमनेन एकत एकस्था टिशि रतः सउत्रनस्य अत्य सङ्घ संसगे या नियता प्रम 

तथा वीरस्य वो रभस्न उत्ादस्तस्यौत्फार उद्रकश्च एत ष्वपि मां कषत आकषदः अन्य- 

तोऽन्यस्यां दिदि एषोऽनुमूश्रमानो वैदेह्याः सीतायाः परिरसम्म सष्दटेषः मुटर्वारं वारं चेतन्यं 
मम कज्ञानमःमील्यत् विषयान्तराद् व्यावत्तयन् आनन्दी आनन्दजनको हर्चिन्दनेन चन्दनमेदेन 
इन्दुना च व॒ल्यं शिदिरः दा तलः स चा रिनिग्धः प्रेमसतवलितश्च सद् मां रुणद्धि पूवती 
बख्वत्वान्धुनिपादवंगमनं प्रतिवध्नंति } खदूंखविक्रौडितं छम्द्ः | अत्रे म्ुनावल्पाद्रणी 
यस्वज्ञानजन्यत्रराविदोषः पूवांघगम्यो हपंसुत्तराधंगस्यः, अनयोस्ुल्यकाकमेवास्वाद इतिं 
तयोर्मिलनरूपः सन्धिः | ५२ ॥ 

तदेवाद--अव्रावेगहषेयो रिति.) सन्धिरिति शेषः 
मावशवरतामुदाहरति-का्ायसिति । विक्रमोवेीये उवी दषा पुषटरकस उक्ति 



५२ नागेश्वरीरीकोपेते काव्यप्रकास- 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम् । 

किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषा कृतधियः खप्नेऽपि सा दुमा 
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खदु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥ ५३ ॥ 

अत्र वितकःसुक्यमतिस्मरणशङ्कदेन्यधृतिचिन्तानां शबलता । 
मावस्थितिस्त्क्ता उदात च । 

( ५१ ) मुख्ये रसेऽपि तेऽङ्कित्वं प्राप्नुषन्ति सदाचन ॥ 
ते भावशान्त्यादयः । अङ्खि्वं राजानुगतविवाहरवृत्तर्यवत् । 

( ५२ ) अनुस्वानाभसलष्ष्यक्रमव्यङ्गयस्थितिस्तु यः | ३७ ॥ 
राब्दाथोभयशक्त्युत्थस्चिष! स कथितो ध्वनिः 

रियमिति बहुटोकासम्मतः । शुक्रकन्यां देवयानीं हष्टयतो ययातेसुक्तेरिति श्रीवरघदा- 
ल्छनादयः । अकायं मुनिकन्यायामासक्तिर्पं क शशो मृगो ल्््म॒चिहृ यस्य तस्य 
चन्द्रस्य करं च क क-दयेना्न्तानोचित्यं व्यव्यते भूयोऽपि पुनरपि साऽत्यन्तसौ- 
न्दयां उवशी ह्येत कथं दग्गोचरा भवेद् नोऽस्माकं श्रतं शाच्श्रवणं दोषाणां प्रमादा. 
यादीनां प्रशमाय आवयन्तिकनाशाव समर्थमिति रोषः । अक्त आश्वर्यम् , कोपेऽपि भस्याः 
यलं कान्तम्मनोरम् अपगतं दुरीमूतं कल्मषं पापकर्म येभ्यस्ते, कृते पुण्यकर्मणि धीर्येषान्ते 
पण्डिताः कि वक्ष्यन्ति कथविप्यन्ति. स्वप्नेऽपि अदृषटश्रुतापू्ववयकेऽपि सा दु्त॑मा अलय- 
न्तालभ्या । हे चेतः ¦ स्वास्थ्यमुपैहि स्थिरतामुपगच्छ, कः खड धन्यः नाहमिव मन्दभाग्यः 
तरुणः अधरम् स्या धास्यति पास्यति । ओादूलविक्रीडितम् । अत्र पूर्वस्य वितकदि रुष- 
मदेन बाधनेन उत्तरोत्तरं प्रतीयमानं चमक्रारमादधतीति तत्स्वरूपा शवर्ता | ५३ ॥ 

तदेवाह--अत्र वितर्केत्यादि । 
ननु भावशचान्त्यादिवत् स्थितिरप्येक्ञाऽवस्था सम्वति, सा प्रथक् कुतो नोक्तेसयन आह- 

भावस्थितिरिति । भ्यमिचारी तयाऽञ्ञितः इति ( ४८ ) सूत्ेणोक्तेवर्थः । तथा जाने 
कोपपराडमुलीत्यनेनोदादता च | अयमाश्यः--प्रथमा्यवस्थारहित एव मायो भावस्थितिः 
सा पूवद्चितमवेनैव गायेति | 

। ननु विभावादिसमूहालम्बने रसेऽङ्गतां प्राष्य व्यभिचारिणः कथञ्चन प्राधान्यं भवतु 
तच्छान्त्यादीनामुदासीनानां कथं प्राघान्यमित्यत आह--मुख्ये २ सेऽपीत्ति । मुख्ये रसे 
सत्यपि ते मावाः शान्त्यादयश्च अङ्गि प्राधान्यं प्राप्नुवन्ति, कदाचन अर्थात् यदा ते एवाङ्गि- 
त्वेन विवक्ष्यन्ते भथ वा रसापेश्चया सातिश्चयचमत्कारकारिणः स्युरिति कारिकार्थः (५१ ) । 

ते मावृन्त्यादय इति व्याख्याने भावश्च शान्त्यादयश्चेति दवन््ः, भावस्थितिशान्त्यादय 
इति पाठः युगमः। मद्धिते दृषटान्तमाह--राजानुगतेति । यथा दस्त्यद्वादिभिरल्डकृतो 
अत्य मापाततः प्रक्चकाणामुत्यादितविस्मयोऽपि दृष्टे राजनि एवमटग्राहकोऽयं राजा यदुपकर- 
णीभूय भ्यं विवाहयुर्तीति राजोक्कषं एव पर्यवस्रानन्तथा एतेषामपि आपातवः. अङ्कित्वेऽपि 
पयवसाने रसस्येवाङ्खित्वमिति तात्पर्यम् । 

इत्थमसंरक्यक्रमव्यङ्गयं सावान्तरमेदं निरूप्य अथ संलश्यक्रमव्यङ्गयभ्वनि विमजते-- 
अनुस्वानेति ¡ बाचमानवण्टाशन्दप्रतीयनन्तरं योऽनुस्वानः प्रतिध्वनि; तदाभस्तत्सद्ः 
संयो रवः क्रमः पोरवापयन्तस्यवंमूतस्य व््गयस्य स्थितिय॑स्मन्ध्वनौ एवंभूतो यो ध्वनिः 
स शब्दश्चाभश्रोमयं च तेषां याः शक्तयो व्यज्ञना; ततं उक्िष्ठतीति तदुत्थस्तदहुद्धव इति 
तिषा त्रिप्रकारः कयित इति कारकार्थः ( ५२ ) | 



चतुर्थोल्छासः । ५३ 

रव्दशक्तिमूलानुरणनह्पव्यङ्गयः जथेशक्तिमूलाुरणनरूपव्यङ्गय उभयशक्ति- 
मृखानुरणनरूपव्यङ्कयश्चति चरिविधः । 
तत्र-- ् ॥ . 
८ ५३ ) अलङ्कागेऽथ वरस्यैव चब्दाययत्रावमःसते \। ३८ ॥ 

प्रघानन्येन स नेयः शव्दश्कन्युद्धवो द्विषा || 
वस्तवेवेति अनल्ङकारं वस्तुमाच्म् । 
उल्लास्य कालटकरवाठुखाम्बुवाह देवेन येन जटरोर्जितगजितेन । 
निवापितः सक्र एव रणे रिपूणां धाराजरेखिजगति ज्वलितः प्रतापः।५४। 
अत्र॒ वाक्यस्यासम्बद्धा्थाभिधायकत्वं मा ॒प्रखा्कोदिति प्राकरणिकाप्राक- 

रणिक्योरुपमानोपमेयमावः कल्पनीय इत्यव्रोपमा्ट्कारा व्यदङ्क थः । 
तिग्मरुचिरप्रवापो विधुरनिञ्चाकृदधिमो ! मधघुरङीटः । 

तदेवाह--शब्दशक्ती्याद् । शग्परिवृच्यसदहत्यं शब्दशक्तिमूलत्वं श्चब्दपरिवृत्ति- 
सदत्वमथंशक्तिमूल्त्वम् अवच्छेदकभेदेन तत्पदल्गशषहत्वमुभयशक्तिमूलत्वमिति । 

आद्यस्य दरैविध्यमाद--तत्रेति । 
यत्र यस्मिन्ध्वनो अलङ्कार उपमादिः यथ अथवा वस्त्वेव वस्तुमाजं शन्दात्खिृच्यस- 

दरूपाव्दात्परघानत्वेन अवभासते प्रकाशते स ध्वनिः शब्दशक्तयुद्धवः शब्दशक्तयुत्थो द्विषा 
अछ्ङ्कारष्वनिवंसतुष्वनिश्वेति द्विविध इति कारिकार्थः ( ५३ ) | 

ननु वस्तुत्वस्य केवलान्वयित्वेन अर्ङ्कारोऽपि वस्त्वेवेति कथं भेद इत्यत आह-अनल- 
दार सिति । गोबलीवदन्यायेन वस्वल््कारयोर्भेद इति भावः] 

भायमूरमलङ्कारष्वनिमदाहरति--उल्छास्येति । जठरं कटोरमूजितं बलवद् गर्जितं 
सिंहनादो यस्य तेन, येन प्रकृतेन देवेन राज्ञा कालो वेरिसंहर्तां यः करवालः खड्गस्तत्र यन्म- 
इदतिशयितमम्बु धारयाजरं तस्य बाहः प्रवाहः प्रसरणं तम्रह्लास्य वीक््णीकरणेनाधिकं कृत्वा 
घाराजलेः खड्गधाराकान्तिभिः रिपूणां त्रिजगति चरिुवने ज्वल्तिोऽतिप्रसिदधि गतः सकर 
एव प्रतापः शौयख्यातिरूपः रणे संग्रामे निर्वापितो विलोपित इति प्राकरणिकोऽ्थः | 
सप्राकरणिकेन््रपक्षे तु येन देवेन मेधाषिपेन्द्रेण जठरं गम्मीरमूजिषं बल्वद्यदृ गितं वेनो- 
पलश्वितं काल्करं कृष्णरद्िमं जारं नवीनं महान्तमग्बुवाहं मेषमुल्नास्य प्रकाश्य रणे जल- 
पातानन्तरजायवमानशचब्दे सति धाराङकृतिभिजेः चरिमुवने रिपूणां जलशचूणां तेजसां 
सकलः प्रकृष्टस्ताप ओौष्ण्यं निर्वापितः शमित इव्यर्थः | अन्न प्रथमेऽ्थंऽभिधानियन्त्रणात 
तया वस्तुरूपो द्वितीयाऽ्थो बोधयिद॒मद्यक्य इति व्यज्खथ एव ततश्च तयोरथंयोस्पमाल्क- 
रोऽपि व्यङ्गय एवेत्यलङ्कारध्वनित्वम् ॥ ५४ ॥ 

तदेव दशंयति--अत्र वाक्यस्येनि । नन्वर्थयोरसम्बन्पे वाक्यभेदः स्यादत आह-- 
वाक्यस्येति । करबालमुह्ास्ेत्येतावतैव सिद्धे कारेत्यादि विरोषणपयोगो निर्थ॑क इत्य- 
सम्बद्धाथकत्वप्रसक्तिर्वाक्यस्य मा भूदिति प्राकरणिकाप्राकरणिकयोः राजेन्द्रयोः उपमानो. 
पमेयमावः साददयाख्यसम्बन्धः कल्पनीयो निर्णेतव्य इति हेतोः अर काव्ये उप्माख्ङकारः ` 
प्राधान्येनेति दोषो व्यङ्गय इति व्यवहत॑न्यः | 

एवमलङ्कारन्तराण्यपि व्यज्गथानीति ष्वनयन् विरोधामासालद्कारध्वनिमुदाहरति-- 
तिग्मेति । द षिभो राजन् ! भवान् तिम्मस्ती्ष्णः शुष रुचिरो गनोहरः सुजनेधु 
शरतापो दण्डादिजनितं तेजो यस्य सः तथा विषुराणां शरुणां निरोभ॒ निदा मरणं तत्क 



५४ नागेन्धरीदीकोपेते काव्यघ्रकारो- 

सतिमानन स्वघरुत्तिः प्रतिपद्पक्षाप्रणीविभानि मचान् | ‹.५॥। 
अत्रेकेकस्य पदस्य द्विपदत्वे विदधाथसः | 

अभितः समिदः प्राप्रच्कर्पहपद् ! प्रभो ! 
अहितः सहितः साश्रुयरोभिर्खतामसि ।। ५६ ॥ 

अत्रापि विरोधरामासः। 
निरुपादानसं भारममित्तावेव तन्वते | 
जगचित्रं नमस्तस्मै कखादलाघ्याय शुने ।; ५७ ॥ 

अत्र व्यतिरे; । अख्क्कायस्यापि बाञ्चणश्रमणन्यायेनाटङ्कारता 
वसतुमाचरं-पेथिञ ण एत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थले गामे | 

चण्णञ पओहर पेक्छिङण जह वससि ता वसु ।। ५८ ॥ 
--- ~~~ --- ~= “-~----- ~~ -- - ~---- 

तथा मधुरा मनोज्ञा टला चेष्ट यस्य सः तथा मतिः शाख्रगस्पयनिर्णयिका बुद्धिः मान- 
धित्तसमृन्नतिः तयोस्तपवेन सारेण ृति्वततनं यस्य सः तथा प्रतिपदं परतिस्थानं पश्नाणामा- 
त्मीयानामग्रणीगेसरः सन् बिभाति शोभते इति प्रद्धु्ार्थः। विरोधप्श्चे तिग्मरुचिः 
दयः यथ च अग्रताणेऽनुष्णा विष्ठुकष्चन्द्रः अथ अनिशाक्त् राजन्न विनः दीसनिरहितः 
अथ च विभाति दीप्यते पथधुव॑ंम्तः अथ च अलीलः क्रीडाययून्यो मतिमान् प्रश्चस्तवरुद्धिः 
अथ च अतत्तच्र्तिः अवन्तुभृतविषयव्यवसःयः प्रतिपत् प्रथमा तिथिः अथ च अपक्चाय्रणीः 
पक्षस्यादिभूता नेति विरोधामासो व्यङ्गघः } गीतिश्छन्दः ॥ ५५ ॥ 

अत्र प्रकृताथंवाषेन एक पदत्वं द्विपदत्वानुसन्धानं विसोधाभासो व्यङ्गय इत्यलङ्कारध्व- 
नित्वमिति दशेयति--अवरकैकेति । 

अयाभङ्केऽपि प्रदे विरोघाल््कारष्वनिलमाह-अमित इत्ति) हर्षः द्रति खण्डयति 
ददाति चेति हे इषंद ! प्रमो स्वामिन् } त्वं संमितः संप्रामात् प्रासेरत्कषैरमितः अपरिच्छिन्न 
असतां खल्मनामदहितः शतुः साघुमिस्त्कृषर्यशोमिः सहितो युक्तोऽसीति प्रस्तुतार्थः ¦ विरोघे 
समितः परिमाणदून्यः अथ च समितः परिमाणसदहितः अहितो हितरदितः सितो हितसहितं 
इत्यथः । वरोकच्छन्द्ः | ५६ ॥ 

अत्रापि विरोधाभासः प्राधान्येन व्यङ्खघयः । 
- व्यतिरेकाटङ्कार्वनिमाह--निरुपःदानेति । निरपादानस्तूलिकायुपकरणरदितः स- 

म्भारः सम्पत्तियं तव्यथा स्यात्तथा अभिच्चावेव यन्ये एव चित्रं नानाकारं जगत् ब्रह्माण्डं 
तन्वते कुकेते तथा कलया चन्द्रषोडखछभागेन इलाध्याय स्तुत्याय तस्मै अनिरवचनीयस्वरूपाय 
शूलिने शिवाय नम इति प्रकृतार्थ । व्यञ्ननया ठु चित्रमारेख्यं कला अेख्यक्रिया- 
कीशकरूम् एवं च व्यञ्चनया चित्रकलाशब्दाभ्यामातख्यतदार्वण्योपस्थित्या तूलिकाचुपादानै- 
भित्तावच्ख्यकारिभ्यः कलावदुम्यः शूलिन उक्कषरैः प्रतीयते इति व्यनिरकाछ्ङ्कासे 
न्यङ्गः । तस्य च चिच्रकलाश्चन्दयोः परिडस्यसदत्वेन शन्शक्तिमृल्ता ॥ ५७ ॥ 

ननुक्तेषु व्यज्खचानापुपमादीनां प्राघान्येनारङ्कार्याणां कथमरुङ्कारत्मद आह- त्राद्य 
णेति । वथा व्यक्तदिखावूउनित्यादिकर्मणां जदधसंन्यासिनां ब्राद्मणत्वामावेऽपि पूर्वकालि- 
कबाङ्मणत्वमादाय भमणोऽयं ब्राह्मण इति व्यर्बहारस्तयेषामपि अ्यङ्गचतादश्ायामर्ङ्कारत्वा- 
भावेऽपि वाच्यतादद्यायां वरि्यमानमलङ्कारत्वमादाय तथा व्यपदेश्च इति भावः | 

शम्द्रक्तिमूरकं वस्तुध्वनिमुदाहरति--पंयिञ इति । द्वयः प्रदैः पिद्चनयेच 



चत्थःल्ःसः। ५८५ 

अत्र यद -म(रक्षमः < 

दजिरञ्यानश्य ददुच्चानहन्त ध्यात नररच्छ - य्न त्वम् 1 

2 । युच्र प्रस्श््स पुम [व्यदार ञ्नुदारन्न [| ५4 || 

त्र दन्टन्दप व्वदरयननःथमदधं कम्य छुरत इति ध्वन्यते | 

( 2 ) अथश्दन्युद्धदाञप्ययः व्यङ्कक्ः संमदः व्दवः || ३९ ॥ 

+ ४। दा च्छिम्रात्मिद्धो वा स्वेम्नेनोम्मितभ्य वा । 
स्त॒ दाछदट्कुनिव्ति वडभेदाऽ्ना व्यनक्ति यत् | ४० 

ङ्(रसथ ठ तेनाप उएदव्रात्परः 
ग्यत-संभन्रौ न छदरटं मनणिनिमावनिष्पन्ना याचद्वह्रप्याचतत्यन समा- 

-^~- ----~ ~~ 

४ 31 

५] 

--- ---- ~~~ 

रटस्यदरल्तवि न व्पसद्चान््रनन्न्यन्य दन्" थय न्वे दद्य दरच्छःद्चं रदस्य क्थय'त-- 

पथिक न्व ्धल्स्द१ सन -्रटम्स्थदिय्ग्मे ; उननदपवधर उदय पदि वरताप्त ठडदा वस ॥ 

इलि संच्छरभ प दन्य अचास्मिन् ग्रामे मनाक् 

अल्यमपि चसरं करयति नसि ततश्च उद्नतपवेथन वा कमयं शक्य वदि वससितदा 

वसति दत्यभिप्रायः ¦ व्यङ्यार्थ॑स्तु पाषाणानां ठचेनाध्यवसिदानां मूखणः स्ये तन्मयेऽसिमिन् 

ग्रामे स्थरं कासशाखर्मीषःपि नास्ति मतो निःशड्क=या उन्नतमदुरयुक्तं ¶रयौघर् स्तनं दीक्षय 

युटि वधि उपभौगन्नमःऽनि तदा वत्त अग्रम्द्ि | “८ | 
अथ शालरामावादाकारेद्धिदन्ञस्य सवथाऽनधिकरण्ऽस्मिन्य्रान एव कामोद्धीपके मेषे 

उन्नतस्तनटदने च को नाम उवनोगनश्वमेऽन्यत्र गन्दुमहतीति वक्न्यभिप्रायो उ्वज्ञनया 
प्रकाशत इति दर्यति--अत्र यपि ; विपुकन्यः इति पिद्धरृद्तराद् नवनविपुलाच्छ- 
न्द; ! अन पओहस-पत्थर्न्दयोः दरिव्रर्यसहत्वाच्छब्द शक्तिम) वस्वुध्वनिरिति वोध्यम् । 

दशक्तिमूलं वस्वुध्वनिभेव संस्कृतेनोदाहरति-गःनरिदि द नरेद्र } स्वं यस्मे 
कुप्यसि यमुद्दिद्य कोपं करोषि तं शनिः शनेश्वरमदः अद्निकन्न' च उच्चैरतिश्चयेन निहन्ति 
नाशयति यत्र यस्मिन् पुनस्तु प्र्षःटसि प्रस्य मइसि स्न घुरुष उदार उककव्दाता महार्न्वा 

अलदारः अनुगता दाय वनिता यस्य सर तथामुत्च माताति वाच्याथः। पश्च अनिः 

दानिविरोधी नजोऽञन्दरादाविव विर॑व्यथकल्ाद् अनुदारम् उडारादन्यः; अन्यत्सव प्रात् । 

आया छन्दः {† «€ ॥ 

अच्राश्मिपदात् शअनिविगेधरिरूपार्थसयावयदौ विरुद्धादपि त्वदनुवर्चनार्थमेकं कायं कुरत 
इति वस्तु ध्वन्यत इति वस्तुष्वनिः पूरघा्धि, उत्तराधं ठु एक्कायुकरणाप्रतीतेन वस्तुध्वनि 

बिन्दु विरोधाच््कारव्वनिरेवेति दद्ोयति--अत्रेति 
अथाथंशचक्तिमुलमन्रणनरूपव्यज्खयं हाद सस्ेन दशयति-अथ शक्तौ पि । अत्र ध्वना- 

विति गेषः । यद् येन हेतुना व्यज्ञकोऽयांऽपि स्वतःसंमवी छोकेष्पि इष्टः कवेः काञ्यकत्तु; 

परौटोक्तिमात्रास्सिद्धः सोकेऽटष्टौऽपि कविप्रतिभामात्रेण कल्पितः यथा की्यदिधविल्यादिः तेन 
कविना उम्मितस्य पूरितस्य कविनिबद्धस्य नावक्रादेः प्रःटोक्तिमा्रासिमद्ध इत्यनुषज्यते इति 
चिविधः. सोऽपि वस्रूपो वा असंङ्कतिरूपो वेति प्रदविधः । अस्तौ षडविघोऽपि वस्तुमात्रमथ 

वाऽल््ारं ग्यनक्ति व्यज्ञयति तेन देवुनाऽयमथश्चक्सयुद्धतरो ऽथ शक्तिमृल्छो ध्वनिद्वादश्चविघ 
इति कारिकाथः (५४ )। 

व्याकयोति--स्वतःसम्भवीत्याद । मणितिमात्रनिष्पन्नः प्रोटोक्तिमाध्रकाहेएतः । 

>. 
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५६ सागेश्वरेदीकोपेते काव्यप्रकारो- 

व्यमानः । कविना प्रतिभामाजरेण बहिरस्य निर्मितः । कविनिबद्धन वक्तेति 
वा द्विविधोऽपर इति तरिविधः वस्तु बाऽछङ्कारो वाऽसाविति षोढा व्यञ्जकः । 
तस्य वस्तु वाऽख््कारो वा व्यज्य इति हादृशयेदोऽथशक््युद्धवो ध्वनिः । 

क्रमेणोदाहरणम् । 

अटसशिरोमणि घुत्ताणं अग्गिमो पुत्तिधणसमिद्धिमओ । 
इअ भणिएण णअङ्धी पष्फुल्खविलखोजणो जा ॥ ६० ॥ 

अत्र ममेवोपभोम्य इति वस्तुना बस्तु ञ्यञ्यते । 
धन्याऽसि या कथयसि प्रियसङ्कमऽपि 

विखन्ध चादुकडतानि रतान्तरेषु । 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु फरे प्रियेण 

ख्यः ! शपामि यदि किचिदपि स्मरामि ॥ &१॥ 
अच्र त्वमधन्या अहन्तु धन्येति व्यतिरेकाटङ्ारः । 

“अत्यन्तासत्यपि रथं जानं चन्दः करोति दहि” इति न्यायात् शअब्दस्यास्यन्तासत्यप्यथं 
शनजनकत्वादिति-भावः । बहिरपि छोकेऽपि ओौचित्येन योग्यतया प्रतिभामात्रेण नवनबो- 
न्मेषशालिप्रज्ञामात्रेण असकत्तपि अविद्य प्रानोऽपि निर्मितः कल्पितः तेनोत्तम्मितस्येति व्याचष्ठे 
कविनिबद्धनेति । वक्तेति नायकादिरूपेण, अन्यत्स्ष्टम् । 

अथ स्वतःसम्भविन्यथे चतुषु मेदेषु मध्ये स्वतःसम्भविना वस्तुना वस्तुनो व्यक्ति- 
मुदाहरति -अलसेति । स्वयं पत्िंवराम्धरति धाञ्याः पूर्वोक्तिः उत्तराधंन्ु कवेः | 

अलसशिरोमणिघूतां नामग्रिमः पुत्रि  धनसमद्धिमयः । 
इति भणितेन नताङ्गी प्रफुल्खविलोचना जाता ॥ 

इति संकृतम् । हे पत्रि | मयं वरः अरसानां निरचयोगानां शिरोमणिः शेष्ठः धूत्तानां 
चाग्रिमोऽग्र गण्यः घनसमृद्धिमयः प्रचुरनसमृद्धिः इति भणितेन भाषितेन खुडजया नताङ्गी 
सा कुमारी प्रफुल्टे इषंविकसिते विरोचने यस्यास्ताहशी लाता । मुलविपुला छन्दः ॥६०॥ 

अधरालसत्वेन प्रवासे नामिकान्तरणदे वा गन्तुमनिच्छुः धुत्त॑त्वेन रतिकाले नायिकया 
दश्चितगुणेषु भनादरवान् संमोगेष्वतृप्श्च घनसमद्धिमत्तया पणः सुखी चेत्यवधारितवत्याः 
कुमार्यां इषकायेण प्रजुल्डविलोचनत्वरूपेण वस्तुना मनैवोपमोगयोग्योऽयन्नाविदग्धाया 
इति वद्ध सामाजिकेषु व्यज्यते इत्याद--अवरेति । 

स्वतःसम्भविना वस्तुनाऽल््कारस्य व्यक्तिमुदाहरति--घन्याऽसीति । रतिकाटीनं 
स्वप्रियासणपं केथितवतीं काञ्चिदुपहसन्त्याः तमिदानीं स्वरतिवात्तां कथयेति सर्खीपेरिताया 
उक्िरियम् । हे सखि ! या त्व प्रियसङ्गमेऽपि रतिमष्येष्वपि विधानां विश्वासयुक्तानां चाटु- 
कानां प्रियवाक्थानां शतानि कथयसि सा स्वं धन्यासि प्रशंसाहाऽति । मो सख्यः ! प्रियेण 
नीवी नामिलग्नवसनग्रन्ि प्रति करे हस्ते प्रणिहिते नीभ्यां करोऽर्पितव्य इति संकल्पविषयी- 
कृते सति यदि कंचिदपि स्मरामि तदा शपामि शपथं करोमि । वसन्ततिलका छन्दः । श्प- 
यकरणकपरकाखनविवक्षाःऽभावान्न शप उपालम्मने इत्यात्मनेपदम् ॥ ६१॥ 

अन्न वाच्येन सखीं प्रति घन्यत्वोक्तिरूपेण वस्ठुना स्वस्य म्ानन्दासिवूचनद्वाय त्रम: 
चन्या अहन्तु उन्येति व्यविरेकालङ्कारो व्यज्यते इत्याह---अत्रेति । 



चतुर्थोल्छासः । ५७ 

द््पीन्धगन्धगजङ्ुम्भकपारकरूट संक्ान्तिनिन्रवनकरोणिवश्चोणञ्चोचिः । 

वीरेव्य॑लोकि युधि कोपकषायकान्तिः काटीकटाक्ष इव यस्य करे कृपाणः +} ६२ ॥ 

अन्नोपमालङ्कारेण सकलरिपुबरक्षयः क्षणात्करिष्यते इति वस्तु । 
गाटकान्नदृश्चनक्षतव्यथासङ्कुटाद्रिवधृजनस्य यः । 

ोषठविद्मदलान्यमो चयज्निदंशन युधि रुषा निजाधरम् ॥ ६३ ॥ 

अत्र विरोषालङ्कारेणाऽधरनिदंश्नसमकारमेव रात्रवो व्यापादिता इति 

तुल्ययोगिता । मम ॒क्षस्याऽप्यन्यस्य क्तिर्निवर्ववामिति तदुवुद्धिरुत्ेद्यत 

इत्युत्प्रेक्षा च एप दाहः णेषु स्वत्तःसंमवी व्यञ्जकः । 

कैरासस्य प्रथमश्चिखरे वेणुसंमृच्छनाभिः 
श्रत्वा कीति विदुधगमणीमीयमानां यदोयाम् । 

स्वतःसदमविनाऽच्ट्कारेण वस्तुनो व्यक्तिसदाहरति--दर्पति । दपंण मदेनान्धो मदो- 

द्विक्तो यो गन्धगजः | 
“स्वेदं मूत्रं पुरीषं च मज्जां चैव मतङ्गजाः । 
यस्याघ्राय विमाचन्ति तं विचाद् गन्धहस्तिनम् ॥" 

इल्ुक्तलक्षणः तस्य, कुम्मवोर्गण्डस्यलयो; कपाटं विशारुतया कषाटमिव मध्यमागस्तस्य 

कूटमग्रमागस्तदेव कठिनत्वातकूटं लोदमुद्गर इव तस्मिन्संकरान्तया सम्बन्धेन सम्यक्पविश्चनेन 

वा निघ्नं दटसंबद्धं घनं निबिडं यच्छो णतं सधिरं तेन शोण रक्तं शोचिः कान्तियंस्य तादः 

कृपाणः खड्गः यस्य राज्ञः करे स्थितः सन् युधि संमामे वीरैः प्रतिभः कोपेन कषायाऽतिः 

द्यरक्ता कान्तिर्यस्य तादयः काल्या दुर्गायाः कयाक्ष इव व्यलोकि विरोषेण दृष्टः } वस- 

न्ततिछका छन्दः ॥ ६२ ॥ 

अत्र कालीकराक्ष इव कृपाणो व्यलोकत्युपमा शआओोणन्चोचिः कषायकान्त्योविम्बप्रति- 

विम्बभावेन समानघम॑त्वात् , सा च स्वतःसम्भविनी सादृश्यस्य लोकेऽपि सत्वात् , तयां 

चोपमया सकरूरिपुबरक्षयः श्चणात्करिष्यते इति वस्तु व्यज्यते तदाद--अघ्रोपमेति । 

स्वतःसम्भविनाऽच्करिणालङ्कारस्य व्यक्तिमुदाहरति--गादेति । यो राजा युधि र्षा 

कोपेन निजाधरं स्वाधरोष्ठं निर्दश्न् दन्तैः खण्डयन् सन् अरिवधूजनस्य सपत्नल्लीस- 

मूहस्य ओष्ठरूपाणि यानि विद्रुमस्य प्रवास्य दलानिच्छदानि गाढा तीना या कान्तदश्चन- 

कतव्य प्रियदन्तत्रणाततिः सैव संकयेऽसहयोषद्रवस्तस्माटमोचयद् मोचितवान् । क्रोधाद्ैरिचे 

तदवधूनां रतिक्रीडाविरहादन्वक्षतामाव इति भावः । स्थोद्धता छन्दः ॥ ६३ ॥ 

अत्र यो हि निनमप्यधरं द्यति, स कथं परेषामधरान्मोचयतीति स्वतःसंभविना विरो- 

घाभासालङ्कारेण प्रकृतयोः खाधरदशनशद्चुव्यापादनयोरेककालस्ूपैकधर्मसम्बन्धेन दल्ययो- 

भिताऽल्ङ्कारो व्यल्यते । एवं मम॒ राज्ञो दन्तक्षत्या अन्यस्यापि चपवधूजनस्यापि 

क्षतिनिवत॑तामिति शपबुदधिरुयेश्यते इ्युेश्षाऽल्हारोऽपि व्यज्यत इत्याद--अन्रेत्यादि । 

एष्विति चतुपूंदाहर्णेषु व्यज्चकोऽथः सत सम्भवी । 
अथ कविप्रौटोक्तिसिद्धे व्यज्ञकेऽथे चठ॒घुः मदेषु मध्ये वस्तुनो व्यक्तिमुदाहरति-केडा- 

सस्येति । कैलासस्य पर्दतविदोषस्य प्रथमश्चिखरे मूलशज्ञ वेणुना वंवाद्यानां संमूच्छनाभिः 

रागविरोषैः करणभूतैः विलुधानां देवानां रमणीभिरम्सरोभिः करी भिर्गीयमानां यदीयां प्रकृत- 

_ . . ~~~" - ~~ ----~~ 



५८ नानेश्वरीटीकोपेते काव्यप्रकःदे- 

त्रस्ताप)द्नः खरसवििनोक्रोडसञ्जातरद्क- 
दिङयातद्घः श्रवणपुिने हृस्तमाकद्यन्ति 1 ३४ | 

अत्र वम्नुना येपामप्यथाधिगसः नास्ति तंषासध्येवमादिवुद्धिजननेन चमः 
त्कार करोति व्वत्कोतिरिति दस्तु ध्वन्यते । 

केसे वछाम्ेडिञअ तम् अ ससरभ्मि जअसिरी महिभ। 
जह् केन्द्र वहग तस्स दटं क्ठञम्म संठावजा || ६५ 

अदर केशचम्रदणावलोकनोहीतितमदना इव कन्द्रास्नदिधुरान् कण्ठे गृह्णन्ति 
इत्युन्प्रे्ा ] एकच संप्रा विजयदशनाचस्यारय. पछाय्य गुहासु नद्रन्ती 

काव्यटतरलश्चःः | न पलाय्य गतास्ररिभोऽपि तु तलः पराभवं संभाव्य 

तान् कन्दरा न व्यजन्नीत्यपहतिश्च । 
गाढाहिगणरहसचुञ्जुजम्मि दह टं समाससर्ड ! 

{णंसिण्धेण मामो पौटणभीयन्व हिममाहि 1} 5६ ॥। 

राजनेम्बन्विनी कसि भ्रत्य सरसद्य स्निग्धस्य निसिनाकाण्डस्य कमलिनगणाकुतपर सज्ञाता 

खा भ्रःन्तियघामेवसूताः अत एव चस्तापाङ्धाः । तिवग्मूलनेत्रपरन्वाः दिरमादज्गाः ठेरव 
तादयोडछौ दिग्गजाः श्रवणपुिनि कणसमःपे हस्तं दण्डादण्डमावत्तयन्ति मुहुमुहुभ्यापासयन्ति 
नवाल्यन्ति | मन्दाक्रान्ता छन्दः | ६४ ॥ 

यन्न कविप्रतिभामातनिष्यच्ाच्स्सः श्रवणप्रवेश्चात् बिसिनीस्तमावनया कणं हस्तावत्तंन- 

रूपेण कविप्रतिमामाच्ननिष्पन्नन वस्लना येषां जडानामपि दिम्मजानामर्थाधियमः मोतार्थज्ञानं 
नास्ति तेषाम्रव्यादि वस्व व्यस्यते तदाह--अत्रेति | क॑तिभवणानन्तरं कणँ दृस्तावत्तनं 
हस्तिनो न ॒स्वतःसंभवि किन्तु कविसंप्रदायात् कविना वभितमिति कविप्रदोक्तिसिद्धत्वम् । 

अथ कविगप्रौटोक्तिमाचसिद्धन वस्व॒नाऽर्द्कारस्य व्क्तिमुदादरति--केसेस्विक्ति 
केरोषु बलात्कारेण तेन च समरे जयश्रीगंहीता | 
यथा कन्दराभिर्विधु यस्तस्य दृटं कण्ठे संस्थापिताः] 

इति संस्कतम्) तेन राज्ञ॒ नायकेन च समरे युद्धे सुरतसंगरे च अयश्रौर्षिजयल्ष्मी 
बलात्कारेण केदोष्ु ब्दामोष्येति पाठे यामोस्य मोमाभिसुखीक्रत्य तथा गद्रीता, यथा 
कन्दराभिदरीमिः नायिकासिश्च तस्य रा्ञो नायकस्य च विधुराः शत्रवः सभोगासदिष्णवश्च 
कण्ठे तटे कण्ठदेढो च ददं मादं वथा तथा संस्थापिताः | तेन पराजिताः शक्रो गुहास्वेव 
तिष्न्तीति भावः } गोतिडछन्दः } ६५ ॥ 

व्यङ्गय दशयति--अत्रेनि } कन्दरामिः कण्डे स्थापिता इति कविप्रतिभामाभसिद्धेन 
वस्तुनेति नेषः । केशग्रहणेति नायककत॒क्नापिकाकेशग्रहणदडा नादपरस्याः कामोद्रेकस्य 
रोके दशनात् तद्धिुरन् प्रकृतराजशत्रन् उप्प्रक्वेः्त । भ्यञ्यतत इति रोषः । व्यङ्खयान्तरं 
दरावति-एकवति) एकतरवेस्यथः | तस्य राज्ञः काव्यहनुः विजयदशनस्य पलायन्- 
देदसारान्खिङ्धःपन्ल्का पे व्यज्यत इत्यथः । व्यङ्गघान्तरं दश्चंवति- न पल्ाय्येन्ति ! ततो 
खपान् तान् तच्छन्रन्--अपद्कतिः । पष्ायनस्मापह्वया पह स्यख्ङ्कासे ग्यज्यते इति भावः 

कविप्रोटोक्तिमात्रसिद्धेनारुह्धारेण वस्तुनो व्यक्तिमदादहरति--गाटेति | 
गाठालिङ्गनरमसो्यते दयिते लघु समपसरति । मनस्विन्या मानः पीडनमीत इव हृदयात् ॥ 



चतुर्थोल्छासः ! ५९ 

अव्रोतप्र्चया प्रत्यालिङ्गनादि तत्र विजम्मत इति वस्न | 
जाठरं व हसन्ती कडवअर्णंवुसुहवद्धविणिवेसा ; 
दावेड युञजणनण्डलमण्डां विअ जअइ सा वाणी ।। ६५ ॥ 

जत्रखरक्ष्या चमच्छारक्कारणं नवं नवं जगद् जजडासरनन्था निर्थिमीते इति 
व्य{तिर्ः । एषु कथिपरोदोष्वछमतनिष्पन्नो व्यज्ञक. 

ज छङ्कागिरियहखसु खलिञ संमोगखिण्णोरई- 
फा रप्फुल्टफणावरोकवटणे पन्ताद् रिहदत्तणप् । 

ते एहि मख्आानिडखा विरहिणीणीसाससंपक्किणो- 
जादा त्ति सिसुत्तणवि वहा तारण्णपुण्णा विअ ॥ 8८ ॥! 

इति संस्कृतम् ! मानवर्तम्यति मानमक्गाय अपरमःनवतात्रचान्तं वोचयन्त्याः कत्पाथ्िद- 
क्तिरियम् } दविते स्वाभिनि गन्टाह्िङ्कनाव गन्तन हंग उेनेन वा उद्यते उयते एव न व्वाच- 
रितवति सति मनस्विन्याः वर्खाद्धतजाननःवः अपि मग्नः व्कीमायष्यीक्रदः कोपो मानोऽन्या 
सङ्धिनि प्रिये" इत्यु ल्भणः पडनाद्धातच इवं हृदयाल्च्धु चठ स सम्यक् निःनेघनोऽवसरति 
गच्छति । यटि स्वाधीनदित्तावा अदि मानस्ताढन्माचेणवं गतत्तदहि अलादध्यास्तवायं 
गनिव्यतीति रिं वक्तव्यमिस्यवदयम्माविनि मानमङ्ख किमित्यान्मानं वञ्चयसीति भावः! 
गाथा छन्दः | ६६ 

अत्र पीडनभीत इवेति भवोतेच्ङ्कारण आत्यन्तिकमाननिद्रत्या तत्र प्रश्ष्च प्रत्य 

ज्नप्रहासादिकं विजम्भते इति वरु व्यज्यते, ठदाह--अत्रति । 
कविप्रोदोक्तिसिदेनाल््कारस्य व्यक्तियुढादरति--जाटरःमिति। 

या स्थविरमिव हसन्ती कविवदनाग्बुरुहवदढविनिवेश्चा । 

दश्चयति सुवनमण्डटमन्यदिव जयतति सा बाणी | 
इति संस्कृतम् । या बाणीं काव्यरूपा कविवाक् स्थविरं बद्धं ब्रह्माणं हसन्तीव केवेव॑ंदन्- 

मेवाम्बुरहं कमटं तस्मिन् वद्धो रचितो विनिवेद्यः स्थितियया ताश्च सती भुदनमण्डरमन्य- 
दिव विलक्षणमिव दशयति, सा जयति सर्वो्षंण वर्तत इत्यर्थः ! ६७ ॥ 

अच दसन्तीवेव्युतप्रक्षुया चमत्कार ककारण्त्वांशलाभः अन्यदिवेव्यु्परेक्षया जगतो नवनवत्व- 
खभः कविवदनेव्यादिना अजडासनस्थेव्यंश्चलामः । व्यत्तिरक उति । उपमानापेक्षया उप- 
मेयोत्कषरूपो व्यतिरकाऽलङ्कासे व्यव्यत इति दषः । म्र हसनादिकं न लोकसिद्धं नापि 
कविवाणी जगदन्यया दद्यंयतीति उस्पेभाद्वयस्य कवरिप्रौटोक्तिमाचसिद्धवम् | 

एषु चुषूदाहरणेपु व्यञ्चकोऽथः कविप्रोढोक्तिमात्रनिष्पक्चः | 
अय कविनिब्रद्ववक्तरःटोक्तिसिद्धन्यञ्ञकाथस्य ध्वनेश्वतुपु भेदेषु मध्ये बस्छना वस्नुनो 

न्यक्तिमुदादरति-जे छङ्ति । 
ये लङ्कागिरिमेखलासु स्खलिताः सम्मोगविन्नोरगी- 

स्पारोक्फुल्ञफणावटीकवलने प्राप्ता दरिद्रत्वम् । 
त इदानीं मख्यानिल्म विरहिणीनिः्वासम्पर्किणो 

जाता करिति शिश्युसवेऽपि बहरास्तारुण्यपूर्णां इव | 
इति संस्कृतम् । कपुर मञ्जरीनामकसङ्के विभ्रमङेखाया निदेदेन विचक्षणानाम्न्या 

सख्या कतं वसन्तवणनमिदम् । ये वाताः लङ्कागिरेहेमकूटस्य मेखखासु नितम्बेषु स्वल्ताः 



६० नागेश्रीदीकोपेते काञ्यप्रकारो- 
अत्र निःशासेः प्राप्तेरयं वायवः कि छि न कुवेन्तीति वस्तुना वस्तु व्यञ्यते । 

सहि विरइडणमाणस् मच्छ घी रत्तणेण आसासम् । 
पिअदृलण॒ विह रंखङ्खणन्मि सहसत्ति तेण ओसरिभम् ॥ ६९॥ 

अत्र वस्तुनाऽकृतऽपि प्राथने प्रसन्नेति विभावना प्रियददीनस्य सौभाग्यबलं 
धैयण सोढुं न शक्यते इत्युत्प्रेक्षा बा । 

ल्छोल्लकरमरअणख्वएहि तुह छोञणेसु मह दिण्णं । 
रक्तसुञं पञञो कवेण पुणो इमे ण अक्षम ॥ ७० ॥ 

अत्र किमिति लोचने कुपिते बहस इत्युत्तरालङ्ारेण न केवखमाद्रनखव- 
क्षतानि गोपायसि यावत्तपामहं प्रसादृपात्रं जातेति वस्तु । 

महिलासहस्सभरिए तुह हिअए सुहअ सा अमाअन्ती | 
` सरप॑नासासतिताः सन्तः सम्भोगेन खिन्नानां भान्तानायसनीमं सिनत कूर) ्रान्तानामुरगीणां सपिणीनां स्पासय वितता उ- 
ला उष्वप्रसृता या फणावलिः फणापदिन्तः तया कवल्ने भक्षणे सति दरिद्रत्वं श्चीणल्व 
प्रासाः स्वल्पावश्चिष्टा इति यावत् । इदानीं ते मल्यानिखाः विरदि्णनिःखवायैः सम्पक्किणः 
ईैषत्सम्बद्वा प्रासेश्वर्याः सन्तः क्विति शीघमेव शिद्युतेऽपि तारुण्येन पूर्णा इव बलाः 
पुष्टावयवा विरहिजनहृदयपीडने समर्था जाता इत्यर्थः | ६८ ॥ 

अन्न वाच्याथंरूपेण वस्तुना निःख्वासैः प्ातैशवर्यवायवः कि किं न कुर्वन्तीति वस्व॒ व्ब- 
ञ्यते, तदाह--अत्रति । 

अथ ताहदोन वस्तुनाऽज्ड्ारस्य व्यक्तिमदाहरति--खहीति। 
सखि विरचय्य्मानस्य मम घौरत्वेनादवासम् । प्रियदद्ं नविश्रङ्खलक्षणे सश्सेति तेनापछतम् ॥ 

इति संस्कृतम् ] किमिति मानं सक्तवतीति वदन्ती सखी प्रति नायिकाया उक्तिस्िम् । हे 
सखि ! धीरत्वेन खदत्तन धेयेण करवा मम मानस्याश्वासं तवोपद्रवेऽहं सहायो भविष्यामि चं 
स्थिरो भवेति समाडवासनं विस्चय्य विधाय प्रियदद्यनेन विश्खलं कौ तुको ्तरलत्वमेव क्षण 
उत्सवस्तस्मन् सति तेन धैयेण सहसेति मयेदं कमं सहसा तमिति बाक्येकदेश्चानुकरणम् 
इति एवमुक्त्वा मपखतं पणायितमित्यर्थः; । गीतिश्छन्दः ॥ ६९ |] 

भर वाच्येन वस्तुनाऽकृतेऽपि प्रियपार्थने सा प्रसन्नेति विभावन।खङ्कारः कारणाभा- 
केऽपि कार्योत्पच्ेः । नूनं प्रियदर्यनसोमाग्यबलं घे सोढुं न गम्यत दत्युलश्चाऽख्ङ्ार्च 
व्यज्यते, तदाह--अ तरेत्ति | अचेतने धेयं ऽपसुतत्वरूपचेतनधर्मासेपाद् वस्तुनः केविनिबरद्ध- 
वक्तृपरौटोक्तिमाचसिद्धत्वमिति बोध्यम् | 

अथ कविनिबद्धवक्तप्ोदोक्तिमात्रसिद्धेनालङ्कारेण वस्तुनो व्यक्तिमुटाहरति-ओल्छोल्टेति- 
आद्राद्रिकरजरदनकषतैस्तव लोचनयोरम॑म दम् । रकताशचुकं प्रतादः कोपेन पुनरिमे नाकान्ते ॥ 

इति संसृतम् ¡ मतेरि सपल्या कृतं नखक्षतादि द्रा कोपरक्तनयना भवुँः प्रश्रसुत्तरय- 
ति--दे प्रिय } इमे मल्लोचने कोपेन नाकरान्ते न व्यात्ते अपि तु तव अद्घे विद्यमानैः यारा 
दप्याद्रः करजानां नखानां रदनानां दन्तानां च क्षतैः अन्यनायिकाकृतव्रणैः मम लोचनयो- 
दत्तं र्ता अंशवः किरणा एव रक्तांश्चकं रक्तवच्ं प्रसाठः अस्तीति रोषः । गीतिष्छन्दः ||७०॥ 

अचर प्रकृतवाक्याथरूपोत्तरेण किभिति कुपिते रोचने वहसीति प्रनस्यो्नयनादुत्तराख- 
ङकारेण न केवलमाद्र्॑षतानि गोपायसि किन्तु तेषां क्षतानामहं प्रसादपात्रमपि जातेति वस्तु 
न्यज्यते तदाह--अत्रंति । 

कविनिबद्रववतृपोदोक्तिमा्नसिद्धनार्ङ्कारेणालङ्कारस्य व्यक्तिमुदाहरति-मदहिरेति । 



चतुर्थोल्लासः | ६१ 

अण्दिणमणण्णकूम्मा अङ्खं तणञं ई र्णएइ ॥ ७१ ॥ 
अत्र हेतवलङ्ारेण तनोस्तनूकरणेऽपि तव हृदय न वतते इति दिश्ेपो क्तिः ¦ 

एषु कविनिवद्धवक्पृप्रोदोक्तिमात्रनिष्पन्नररोरञ्यञ्चकः । एवं द्ादृश्च भेदाः ॥ 

(५५ ) शज्दाथोभयभूरेकः 
यथा-अतन्द्रचन्द्रामरणा समुदीपिनसन्मथः | 

तारकातरला इयामा सानन्दं न करोति कम् ॥ ५२॥ 
अचोपमा व्यङ्ग्या । 

--(५६ ) भेदा अष्टादशास्य तत् ।। ४९१ ॥ 
महिलासदवमरिते तव हृदये सुभग ! सा अमान्ती | 
अ्दिनमनन्यकर्मां अङ्कं तन्वपि तनयति | 

इति संस्कृतम् । विरदकृखा नायिकां नायकावेदयन्त्यःः सख्या उक्तिः! हे स॒मग। 
सोभाग्ययुक्त ! सा अक्रत्रिमस्नेहा सा््वौ नाविका मदिलासदलमरिते धृती सहलभ्याप्ते तव 
हदये अमान्ती अवकाशमल्भमाना सती अनुदिनं प्रतिदिनमनन्यकर्मां व्यक्तान्यकार्या सती 
स्वतः कृञ्चमपि अङ्कं शरोरं तनयति कथमपि प्रवेशाय कृशतरं कगोतीव्यर्थः ] अनामान्तीव्यन्न 
महिलासदख्तभरितववं हेतः तनूकरणे च अमान्तीतवं हेतुरिति द्वाभ्यां देव्व्ड्ाराभ्यां तनोस्तन्- 
करणेऽपि तव हृदये न वत्तते इति विशेषोक्त्यटङ्कारः ॥ ७१ ॥ 

कारणसत्वेऽपि कार्थाठुतत्तरूपो व्यज्यते तदाह--अ््रोति । एष्विति चतुषृदाहरणेषु । 
एवं द्वाददोति । अथशक््युद्धवस्य ध्वनेरिति रोषः । 

अथेकविधमुमयशक्तिमृलं ध्वनिं निसूपयति--शब्दार्थोभयेति । शब्द्चाथंश्च शब्दार्थो 
तद्रपं यदुभयं तदूभुः तच्छक्सयुद्धवः एको चस्नुनाऽल्ङ्करस्प इति कारिकाथः । ननु शब्द- 
दक्तिमूलेऽप्यर्थस्य अथक्तिमृलेऽपि शब्दस्य व्यज्ञकतमस्तीति उभयशक्तिमूखकल्वं सवथेवा- 
स्त्रीति चेन्न । ठच तत्र तयोगुणप्रघानमावेन व्यज्ञकलवाद् अत्र तु दयोरेव प्राधान्येन व्यज्ञक- 
त्वमिति विदोषः । तथा च प्राधान्येन व्यज्गधाथोपस्यापकपदानासंशविरोषे परखिवृत्तिसहत्वा- 
सहत्वाम्यां रब्दा्था मयदशक्तिमृरुत्वमिति ध्येयम् ( ५५ ) | 

तदुदाहरति--यथेति । अतन्द्रः स्छृरदरुपथन्द् एवाभरणं यस्याः सा अत एव सम्गुदी- 
पितः प्रबटीकृतो मन्मथः कामो यया सा तारका नेक्चत्राणि तरलः स्वल्या यस्यां सा श्यामा 
श्यामा रातरिनिश्चीथिनीः'ति कोशात् | रातिः कं जनं सानन्दं न करोति अपि तु सवंमेवा- 
नन्दयतीति रा्िपक्षेऽरथः । अतन्द्राः सुरतार्स्यरदिताः चन्द्रः कषुरं सुवणनिमितशिरोभूषण- 
विदोषो वा आभरणं यस्थाः सा पुनरेतयोः कर्मधारयः सुदा हषंण सहिता समुद् दीपितो 
दीसि प्रापितो मन्मथो यया सा तारका अक्षिगतङृष्णकनीनिका तरला चञ्चल यस्याः सां 
श्यामा षोडद्यवाधिकी नायिका कं पुरषं सानन्दं न करोतीति नायिकापर्ञेऽथः ॥ ७२ ॥ 

अतेवरीसयाऽ्थ॑दयप्रतीतौ छरीविरोष इव राविरिति ज्योत्स्नी रात्रिर नायिकेति वोम- 
याठङ्कारः प्रतीयते व्यज्यते तदाह-अत्रोपमेति } अत्र चन्द्र-तारका-तरर-श्यामा-खन्दाः 
पिवत्यसहिष्मवः पर्यायान्तरोपादानेऽपराथनोधासम्मवाद् अतन्द्रा-भरण-सबरदीपित-मन्मः 
यशब्दाश्च परिदृततिसष्टिष्णवः अनिद्रा -मूषण-समुेजित-कामादिपर्यायान्तरेरपि वद्थप्रतीते 
सित्युभयशक्तिमृखत्वमिति । 

शिष्याणां सुखावोधाथ॑मुक्तमेदान् परिगणयति-भेदा इति । तत् कस्मात् अस्य ध्वने 



६२ नारोदवमी योशटोपेते काञ्यप्रक्ारो- 
अस्येति ध्वनेः । 
ननु रसादीनां बहुभेदतेन कथमष्टादमेत्यत जाह्-- 

( ५७ । रसादृनासनन्रस्वष्धेद् रका हि गण्यते | 
जनन्तत्वादिति । तथा हि नव रसाः, तत्र शङ्करस्य दौ चेद संभोनो विघ्र- 

छम्नश्च, संभोगस्यापि पर^्पर-विलछाकनाऽऽलिद्ग न-चुम्बनादि-ङुसमोच्चय-जट. 
केखि-सूयास्तमय-चन्दोदय-पडवुवर्णनादया बहवो मेदाः, विप्रखम्भस्याऽभिल- 
पादय उक्ताः, योरपि विभावा-तुभाव-व्य,भचारि-ैचिव्यं, तत्रापि नायकयो- सत्तम -मन्यसा-ऽघमग्रकृतिस्वं _ तत्रापि देश-कारा-ऽवस्थादिभेद् इत्येकस्येव 
रसस्यानन्त्यं; का गणना त्वन्येषाम् । असंखक्ष्यक्रमत्वन्तु साभान्यमाभित्य रसा- 
दिध्वनिभेद् एक् एव गण्यते । 
( ५८ ) दाक्ये दुत्थः-- 

द्र यत्थ इति शब्दार्थीभियश्चक्तिमृः । 

--( ५९ ) पदेऽप्यन्ये-- 
अपिशब्दाद्वाक्येऽपि एकावयवस्थितेन भृपणेन कामिनीव पदद्योत्येन 

वि 1 

अष्टादश भेदा भवन्तीति कारिकार्थः] तत्राविवक्षितवाच्यस्य द्रौ सलौ । अ्थन्तिरसङ्क्र- 
मितवाच्यः अन्ततिरस्कृतवाच्यश्चति विवधित्तान्यपरवाच्येपु मभ्य रसादिरलश्यक्रमत्यङ्खघ एक एवेति तरवो भेदाः ल्ष्क्रमव्यज्गयेपु शब्दशक्तिमूलो द्विषः उरूङ्कारोऽथ वस्त्वेवेति 
अथशक्तुदधवस्व द्वाद्च भेदाः शब्दा्थोमयमुरेक इति पञ्चदश सङकलनयाऽदरादरोति (५६) | ननु रसमावादीनां वहुतवादशटादश्चत्मनुषपन्नमत मह--रसादीनामिति । सादिनां 
भावादीना सड्ग्रहः ( ५७ ) | 

कारकव्याख्याने तयोरपीति संमोग-विप्रलम्भयोद्ंवोरषीति विभावा उद्दौपनरूपाः अनु- मावा उक्ताऽऽलिङ्गनादिष्वतिरिक्ताः व्यभिचारिणो नानारूपासैकेचिन्यं तत्रापि तस्िन्वै. चिन्ये सत्यपि नायकयोः नायिका च नायकश्रेति तयोः तन्नापि उक्तप्कृतिते सत्यदि, 
देशः निङ्कज्ञविजनादिः कालो वसन्तादिः सवम्थाः नबोदात्वादयः | भेदाः वैचित्यद- तवः। अन्येषां रस-माव-तदामासानाम् । कथन्ति एकतेन गणनमत आद-असंङ- 
येति । सामान्यं रसमावादिताधारणधर्मः स चाखण्डोपाधिः ॥ 

अय च्वनेरादशप्रव्तितभेदमध्ये उमयशक्तिमूलातिरिक्तानां सत्तदद्यमेदानां पटवाक्य्- 
गतत्वेन द्वविष्यं वक्तुमुभयद्चक्तिमूकल्य वाक्यमात्रगतत्वेनैकबिधत्वमेतरे्य ह-- वाक्य इति | 
राभ्यागुततिएतीति द्ु्थः शब्दाथभयदयक्तिमूलो ध्वनिवक्यि एव भवतीलर्थः । वाक्यमत्र 
पदसमुदायस्तेन नानार्थानां नानार्थकपदषरितिसमासगतत्वेऽपि न क्षतिः । एतस्यो दाहरणन्तु 
अतन्द्रचन्द्राभरणेव्याद्यक्तम् ( ५८ ) | 

पदेऽप्यन्ये इति । अन्येऽथान्तरसंक्रमितवाच्यादयः सदश्च भेदा वाक्ये पदेऽपि मवन्तीस्वथंः । 'अयम्मावः-यत्रैकस्यैव पदस्य प्राधान्येन व्यङ्गयार्थोपस्थितावानुगुण्यम् अन्ये- षान्तु सहकारितामात्रं तत्रैव पदनिषठस, नानापदानान्तथारूपत्वे त॒ वाक्वगतत्मेवेति(५९) | 
ननु पदस्य व्यज्गयाथचोतकत्वे काव्यरूपयोर्वाक्यतदर्थयोश्वासत्वाभाव इत्यत आह- एकावयवेत्ति । नािकास्थितेन मौक्तिकेन वाक्यव्यद्धया ओोच्ग्राह्यवाक्यव्यङ्खधा स्फोट- रूपा मारती भासते चम्कुखते यदन्तग॑तेन पदेन चोत्योऽर्थश्चारतया व्यस्यते तस्येव ध्वनि- 
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उयङ्कयेन वाक्यव्यङ्खथाऽपि भारती मासते तत्र पद्प्रकारयत्वे क्रमेणोदाहरणम् । 
यस्य सत्राणि सित्राणि स्त्रवः इत्रवस्तथा 
अवुकम्प्योऽदुकभ्प्यश्च स जानः स च जीवति ॥ ५३॥ 

खच्र द्ितीयसित्रादिश्चच्दया आवस्टत्व-नियन्तरणीयन्व-स्नहपाक्न्वादिसंक्छ 
मितवाच्याः 

खख्ववहारा दीसन्ति दासणा जहवि तह व योराणम् । 
हिजअवअस्यत्रहुमञा णह ववस्ताजा विदु्न्ति ॥ ५४ ॥ 

अत्र विुद्यन्तेति । 
लावण्यं तदसौ कान्विन्तद्भुपं स वचःक्रमः | 
वदा सुधास्पदमभूदधुना तु ञ्वरो महान । ५५ ॥ 

अच्र तदादि पदैरच मवेक्गो चरा अथाः प्रकाडइयन्ते । यथा वा-- 
------~---~ 

स्वयुन्त्कामिनीव'टति मध्वः । वःक्वव्यङ्गधत्वे श्वामस्मि वच्मि? इत्यायातम्; पट प्रकाश्यत्वं 
पटन्यङ्खयत्य उदण्ह्रति 

यस्येति । यस्य युरषविरेषस्य सिघाणि स्वादः मित्राणि आदवस्तान्येव विश्ष्वासपात्रा- 
ण्येव तथा स्रवो वद्ेषिणः यचवः नियच्वर्णःया एव निम्नघतो दमनीया एव तथाऽनुकम्प्यः 

दयाविषयोऽनुकम्प्यः स्तेहपात्रमेव स पुस्थः जातः योभनजन्मास चस एव जवति 
दलाच्येजीवनयानित्वथः ;| ७९ | 

अस्य ध्वनेट्षणामूलकस्वेन रध्या ठउ्यंवनि--अत्रत्ति । अत्र द्विदीयमित्ादिश्ब्दा 
अनुपयुक्तत्वःटविवक्षितवाच्याः सन्त उगखवस्तत्वादि छद्ह्यन्ति तेन नायकस्य चत्तन्यवहारि 
त्वादिकं व्यङ्खवमुप्रादानटक्षणायाः फर्यिति मावः | 

क्रमप्राप्तं पदप्रकादवमत्यन्ततिरस्छृतवाच्यमुदाहरति--खरेति ) 
खलव्यवहारा हदयन्ते दारणा यद्यपि तथाऽपि ्घीराणाम्। 
हृदयवयत्यत्रहुमता न खड व्यवसाया विमुह्यन्ति) 

इति संस्कृतम् । यद्यपि खल्यना धूर्तानां व्यवहारा्चरितानि दास्णा दुःखदा ददयन्ते 
प्रसिद्धा इति याबत् , तथापि तदयथंग्रादितया हृदयमेव वयस्यैः मित्रं तेन बहुमता अनुमो- 
दिताः धीराणां महतां व्यवसाया उद्योगाः खदु न विमुह्यन्ति न प्रतिबद्धा भवन्ति, न विसमं 
प्राप्नुबन्तीव्य्थः । सुखविपुखा छन्दः ॥ ७४ | 

अत्राचेतने व्यवसाये मुख्यो विमोदौ बाधितः सन् कायंकारणमभावसम्बन्धात् प्रतिबन्धरूपं 
विरामरूपं बाथ रक्षयति तेन च सवथा इष्टकायंकारितवं व्यज्गथटक्षणलक्षणा फरन्तदाह-- 
अत्रे ति । विशन्तीति पदमव्यन्ततिरस्छृतवाच्यं सद् व्यञ्जकमिति दोषः | 

पद प्रकाद्यसलकषयक्रमन्यङ्खयमुदाहरति--खादण्यमि{त । कस्यचिद्धियोगिनः परामश्चःऽयं, 
तदनुभवैकगोचरं लावण्यं विरक्षणसोौन्दयंम् असौ जदभवेकगोचरा कान्तिख्ल्ञ्वल्ता तदनु- 
भवैकमोचरं सूपं संस्थानसौ्वं वणां वा सः अनुभवेकगोचरः वचःकरमः वचनपरिपाटी सकल- 
मिद् तदा तत्सन्निधानेनाऽनुमवदद्यायां उुघास्पदममरतस्थानममूद् अघुना त॒ तद्ियोगात् स्म्रति- 
टशायान्तु महान् स्व॒र इव स्वरः सर्वाङ्गीणतापहेत्वाद् अतिशयन्रीडःजनको ज्वरीपम 
इत्यथः | ७५ | 

अत्र॒ तदादिपदेविध्िष्य वचनानर्ह॑वया द्यवण्यादिगतलोकोत्तसत्वप्रतिपादनद्वाय विप्र 
रम्भाभिन्यक्तिरिति दश्ंयति-अन्रेति । अनुमवैकगोचरा अनुभवमान्नविषया अर्था 
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मुग्धे ! मुग्धतयेव नेतुमखिकः कारः किमारभ्यते 
मानं घस्र धृति बधान ऋजुतां दूरे कर प्रेयसि । 
सख्येवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाहं भोतानना 
नीचैः शंस हृदि स्थितो हि ननु मे प्राणिडवरः श्रोष्यति ॥ ५६ ॥ 

अचर भीताननेति एतेन हि नीचैः रंसनविधानस्य युक्तता गम्यते । भावादीनां 

पद्भ्रकारयत्वेऽधिकन्न वैचित्र्यमिति न तदुददियते । 
रुधिरविस्रप्रसाधितकरवारकरारचिरभुजपरिघः। 
क्षटिति भरुक्कटिविटङ्कितिठलाटपद्रो विभासि चप ! भोमः॥ ७७॥ 

अच्र भीषणीयस्य भीमसेन उपमानम् । 
भुक्तिमुक्तिकृरेकान्तस्मादेरानतत्परः । 

लावण्या्यतिद्ययरूपाः प्रकाश्यन्ते व्यज्यन्ते । अत्र विप्रकम्भप्रतीते्विभावादिसामग्रीसत्वेऽपि 

तदादिप्दानां प्राघान्यभिति पदव्यज्ञकता । 
न केवलं सवंनामपदानामेव रसादिव्यज्ञकता किन्त्वन्येषाम पीति ध्वनयन् संभोगेऽपि 

तमेव ष्वनिमुदाहारति-- मुग्धे इनि । अमरुशतके मानोपदेश्चं कुर्वाणां सखीं परति नायि- 
कायाः प्रद्युक्तिरियम् । हे मुग्वे ! स्रयाऽखिलः समग्रः कालो मुग्धतयेव यथोचितानाचरणेनैव 
नेतुं यापयितुं 9 किमिति आरभ्यते किन्तु मानं धत्स्र वछद्धारय धृतिं पेयं बधान प्रेयसि 
प्रियतमे ऋलुतां सरलतां दुरे कुर त्यज इत्येषं सख्या बयस्यया प्रतिन्रोधितो मुहुरुपदिष्टा 
अहृतिमानुरागा नायिका भीतानना भयजनितवेक्छ्व्यवद्वदना सती तां प्रतिबोघयन्तीं प्रतिवच 
उत्तरमाह--हे सखि ! स्वं नीचेमन्द्ं रं कथय हि वस्मात्प्राणेदवरो जीवितसवस्वायमानः 
अत एवमे मम हृदि हृदये स्थितो विद्यमानः श्रोष्यति ननु शङ्धायाम् ॥ ७६ ॥ 

अन्न नीचैः शंसनविधानघ्यानाहायंसरेन युक्तत्वं तच्चाननुगतविच्छायत्वानुमितमयग- 
म्यम् , भयप्रतिपायाङ्ृचिमानुरागेण च सम्भोगः प्रकृष्यते इति तस्य प्राधान्येन भमीताननपद्- 

प्रकाद्यतेति दशंयति-अत्रेति । मावादीनाम् आदिना तदामासादे; संग्रहः । अधिकं वाच्या- 

पेक्षयाऽतिसिक्तं वैचित्यं चार्ता मस्वादजनकत्वं न अतस्तत्प्रभेदा नोदाहियन्ते । 

अथ संलध्यक्रमन्यङ्गयव्वनिप्रमेदेषु पदप्रकाश्यतरे खचग्दश्चक्ति मरे वस्तुनाऽरङ्कारव्यक्ति- 

मुदाहति--हधिरेति । हे भीम भयङ्कर ! दप राजन् ! त्वं रुधिरस्य रक्तस्य विसयो धारा 

समूहो वा तेन प्रसाधितोऽलङ्कृतो यः करवालः खङ्खः तेन करालो मयजनकः स चासो इचिरः 

शतुमित्रमेदेन कराख्त्वसुचिस्वे यो सुज एव परिधोऽगगंखा यस्य॒ तादृशः तथा क्षटिति शीघं 

रुञ्कथा भ्रूभङ्गेन विटङ्कितं क्लरं भालं तदेव पटः फलको यस्थ तथाभूतः सन् विभासि 

शोभसे । गीतिर्छन्दः ॥ ७७ ॥ 

अन्न भीमेति भीषणीयार्यन नृपसम्बोचनविरोषणेन भीमसेनोपमा व्यज्यते तदाह-- 

अत्रेति । मीषयतीति भीषणीयस्तस्य प्रङृतद्रपस्य बाहूलकास्कत्तरि अनीयर् उपमानं व्यज्गय- 
मिति शेषः । अत्र भीमपद्क्तिमहिम्ना भीमसेनोपमा व्यङ्खयेति पदप्रकाङ्यता । 

अथोक्तवस्तुना वस्तव्यक्तिमुदादरति--सुक्तीति । जनान्तरसन्निधादुपनायके आगते- 

ऽपरस्तुतप्रशंसाव्ाजेन तदागमनाघोनं इषं व्यञ्जयन््या उक्तिरियम् । सदागमः सन् आगमो 
वेदः कस्य विशषस्य आनन्दनिष्यन्दमानन्दप्रवाहं न विदधाति न केति अपि तु सवस्य 

करोत्येव, कीदशः, युक स्वर्गादिमोगं मुक्तिं कैवल्यं च करोतीति सः तथा एकान्तेन नियमेन 
सम्यगादेश्चने “यजेत स्वगंकामः" इत्यादि हितोपदेशे तत्पर इति वाच्योऽथः । सतः सुन्द- 
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कस्य नानन्द नि्यन्दं विदधाति सदागमः | ५८ ॥ ५ ॥ 
काचित्सङ्कतदायिनमेवं मुख्यया वृत्त्या शंसति । 

सायं स्नानमृपसितं मल्यजेनाङ्घ समाटेपितं 
यातोऽस्ता वमो छमम्बरमणिविंखन्धमव्रागनिः । 
आश्वर्यन्तव सौक्रुमायं मभितः क्छान्ताऽसि येनाधुना 
नेत्रदन्द्रममोटनन्यतिकरं शक्नोति ते नासितुम् ॥ ७९ ॥ £ ॥ 

अत्र वस्तुना कृततपरपुर्षपरिचया क्लश्चाऽप्षीति वस्तु अध्रुनापददयोव्यं 
उ्यज्यते | 
तदप्रापरिमहदुःखविटोनाशोषपात्तक्रा । तचिन्ताविपुखह्वादभ्नीरपुण्यचया तथा ॥ 
चिन्तयन्ती जगत्सूतिं परव्रद्यस्ररूपिणम् । निग्च्छरासततया मुक्ति गतान्या गोपकन्यका ॥4 

रस्य अल्छभस्य आगमः कस्य रमणीजनस्य आनन्दनिस्यन्दं न विदधाति, कीटः भुरि घुर- 
तादिभोगं मुक्ति विरहादिद्ुःखत्यागं च करोतीति सः। तथा एकान्तस्य सद्कतत्थानद्य 
समादे्ने तत्र इति व्यज्खय।ऽथः || ७८ ॥ 

अत्र मुख्यतता विवक्षितोऽपि द्वितीयार्थ मोपनायाप्राकरणिकीङृतो भवति अत्र च सदा- 
गमयपदेन प्राधान्येनोप पतिस्तुतिरूपं वस्तु व्यज्यते तदाह--काचिदिति । सङ्कुतदायिनमुपनाय- 
कम् अत्र सदागमपदस्य परिवृच्यसदसाच्छन्दद्यक्तिमूच्त्वं तेन स्वुतिरूपं वत्तु व्यस्पत इति । 

तत्रैव पदप्रकादयत्वेऽथशक्तिमृलष्वनेद्रदशमेदेघु स्वतः सम्भविन्यर्थं व्यञ्चके वस्तुना 
वस्तुनो व्यक्तिमुदाहरति-साय्जिति । उथपरविं सम्थुञ्य तजनितश्रमापनयनाय स्नानादि 
कृतवतीं प्रति ज्ञातरहस्याया उक्तिरियम् । हे सखि } तव सौङ्कमायं बुककमारत्वमा्यं चगद्धि- 
लक्षणं येन सौकुमार्येण अघुना क्टमसामग्न्यभावे तन्निवत्तकसामग्री समवधाने वा मभितो बहि- 
रन्तश्च स्वं क्छन्ता श्रान्ताऽसि यतस्ते ने्रदरन्द्ं न विद्यते मीलनस्य मुद्रणम्य ग्यतिकरः 
पोनःपुन्येन प्रदरः सम्बन्धो वा यत्र तादशमासितुं स्थातुं न शक्रोति समर्थन्न मवति । आश्वं 
दश्चंयति सायं भानावस्तोन्मुखे स्नानमङ्गप्रक्ञालनमुपासितं यल्लाच्चिरकारं कृतं तथा मरूयजे- 
नोत्तमचन्दनेनाज्गं समालेपितं सम्यग् भासमन्तात् लेपितं न तु स्वयं छित्तं वथाऽम्बरस्याका- 
शस्य मणिसि मणिः सूर्याऽस्ताचर्स्य *मौखिं मस्तक्रमुल्लंघ्य यातो गतः एतेन रत्रिर्जाता 
तथाऽत्र कुञ्चादिना घनच्छायमागें देयो विखन्धं मन्थरममीतं च यथा तथा भागविरागमनम् ; 
एतेन स्वराचलनङ्ृतोऽपि श्रमो न तथा च सामग््यभावात्केवलसौकूमायकृत एव ते भरम 
इत्यदो जगद्धिलक्षणमाश्वयभूतं ते सौकुमायंमिति । शादूलविक्रीडितं छन्दः ॥ ७९ | 

भघ्र तव सौकुमायमाश्चयं येनाधुना क्ठान्तासि इति वाच्याथरूपेण वस्तुना कतपरपुरुष- 
परिचया गाटोन्मदंना क्लन्ताऽसीति वस्तु अघुनापदेन प्राधान्येन व्यभ्यते तदाइ--अत्रेति । 

तत्रैव खतः स्वम्भविना वस्तुनाऽज््कारस्य व्यक्तिमुदाहरति-तद्प्राप्रीति । विष्णु- 
पुराणघ्थं युग्मकृ पयम् । अन्या उक्ताभ्यो भिन्ना काचित् गोपहन्यक्ना निरुच्छवासतया 
निरुदपाणवायुतया परत्रह्मस्वरूपिणं सचिदानन्दरूपं जगतः संसारस्य सुतिरुतपत्तियस्मात्ताहदयं 

भीकृष्णं चिन्तयन्ती भावयन्ती सती मुक्तिं भोक्षं गता कीटश्ची तस्य ङष्णत्याप्ाप्त्या वियो- 

गेन यन्महादुःखं तेन विीनानि नष्टानि अशेषाणि पातकानि यस्याः सा पुनः तस्य श्रीङृष्णस्य 

चिन्तया भावनया ध्यानेन यो विपुर महान् मह्वाद आनन्दस्तेन क्षीणौ नटः पण्यस्म चयः 
समूहो यस्याः सेति वाच्यार्थः ॥ ८०-८१ ॥ 

५ का० प्र 



६६ नागेरवरीरोकोपेते काव्यग्रकारो- 

अत्र जन्मसदहसरस्पभोक्तत्यानि दुष्कृतसुकृतफलानि वियो गदुःखचिन्तनाह्- 
दाभ्यामनुमूतानीदयुक्तम् } एवं चाशेप-चयपदद्योत्ये भतिश्योक्ती । 

क्षणद!ऽखावक्षणदा वनमवनं व्यप्तनमत्यसनम् । 
वत वीर ! तव द्विषतां पराङ्मुखे त्वयि पराङ्मुखं सवम् ॥ ८२ ॥८॥ 

अत्र शाच्दशक्तिमूखविरोधाङ्गनाथाौन्तरन्यासेन विधिरपि स्वामनुवत्तते इति 
सवेपद योत्यं वस्तु । 

तुह बल्ट्हस्स गोसम्मि आसि अहरो भिलाणक्मख्टृले | 
इअ णववहुा सोङण कगड् वअण मदिसंमुहम् । ८३॥ ९॥ 

अच्र ह्पकेण स्बयाऽस्य युहूयुहुः परिचुम्बनं तथा कृतं येन म्छानत्वमिति 
मिराणादिपदद्योत्यं काव्यलिङ्गम् । एषु स्वतः सम्भवी व्यञ्जकः । 

रासु चंदधवलासु छलिअमफाखिडण जो चवम् ! 
एकच्छन्तं विअ कुगड् युभणरञ्जं विजंभंतो | ८४ ॥ १० ॥ 

अत्र शरोकरुष्णषियोगदुःखचिन्ताह।दयो रदोष गपपुण्यफलूत्वे नाध्यवसि तयो रवगातरिपयति्ल- 
योक्ति दयमरोषचयपद् प्राधान्येन व्यज्यते तदादह--अत्रेति 

तत्रैव स्वतः सम्भविनाऽच्छ्करिण व्ुनो व्यक्तिृदादरवि- क्ष णदंति । अतेति खेदे 
भो वीर ! तव द्िषतां खछवरणां खयि पराङ्मुखे विपदीते सति सव पराङ्मुखं विपरीतं जातम् । 
तथा हि-असो क्षणदा रात्रिः अक्षणदा तदधिका क्षणपुत्सवं न ददातीति ग्युदा अनुरसवदा 
च, वनमरण्यमवनं तद्धनम् अवति रक्षताति ब्यु्न्स्याः रक्षकं च, व्यसनं द्यतादि अगभ्यस्तनं 
तद्धिचम् अवीनां मेषाणामसनं प्ररणमिति व्युल्च्या कालक्षेपकं चेति वाच्याः उद्गति- 

शछन्दः ! “अर्या श्चकृरुद्धितयं व्यत्ययरचितं भवेद्यः } सोद गीतिः किच कथिता तद्रव्यं 

संयुक्ता” ॥ इति छक्षणात् ॥ ८२ ॥ 
अनर शब्दश्चक्तिमृल्स्य क्षणः!ऽश्वणदरेद्रादिविरोधस्य अङ्घनोपणदकेन पसाङ्मुखे सगरी 

त्यायर्थान्तरन्यासाल्ङ्कारेण विधिरपि खामनुवक्तत इति वस्तु सवप्दप्राघान्येन व्यञ्प्रते | तथा 

च व्यञ्जकस्य सवपदस्य नानाथत्वाभावेन वस्तुनोऽथस्क्तिमूखालङ्काख्यङ्गयता । 

तत्रैव स्वतः सम्भविनाऽरङ्कारेणाल््कारस्य व्यक्तिुदादरति-तुदेति । 
तव वल्छभस्य प्रभाते आसीदधरो म्नानकमल्दलम् | 
इति नववधूः श्रुत्वा करोति वदनं सदीसम्पुखम् ॥ 

इति संस्कृतम् । राघ्ावतिशग्रचुम्वितदयिताधयं वधूं प्रति कस्याश्िदुक्तिः । दे पुभमे | 
तव वल्छमस्य अधरोऽघरोष्ठः प्रभाते म्डानं य्तमल्दल तद्रप आसोदिति सखीव चनं श्रा 
नववधुनवोटा नायिका वदनं स्वमुखं छज्जया महीसंमुखमधोमुखं करोतीत्यथः । सव- 

विपुलार्याच्छन्दः ॥ ८३ ॥ 

अच्राघरो म्डानकमलदलमिति ूपकराख्ङ्करेण खयाऽस्याधर्स्य सुहूस्तथा चुम्बनं 
कृतं येन तस्य म्लानत्वमासीटिति चाव्यछिङ्गालङ्कारो मिलाणक्रमल्दलप्राधान्येन चोत्यते 
तदाद--अत्रेति । एषु चतुपूदाहरणेषु । 

ततरैद कविप्रौदोनिःमात्रनिष्पन्न शरीरे व्यज्ञकेऽथं चतुपु भेदेषु मध्ये वस्तुना वरतुनो 
व्यक्तियुःइ्नि--राषसु इति । 

रापरीषु चच्दधवलसुं खलितमास्फाल्य यश्चापम् } एकच्छन्नमिव करोति भुबनराज्यं विजम्भमाणः 



चतुर्थाल्छसः | ६७ 

अत्र॒ वस्तुना येषां कामिनामसौ राजा समरस्तेम्धो न कथिदपि तदादे 
पराङ्मुत्र इनि जग्रद्धिरुपमोगपरेरेव वेनिश्चाऽतिवाह्यते इति सुभणरज्जपद्- 
योव्यं वम्तु प्रकराद्यते ॥ 

^ (~ ^~ ट निक्ितशरधयाऽपेयत्यनङ्खो दनि सुदृशः स्वबलं वयस्यराङे । 
दिशि निपतति यत्र सा च तत्र ठयत्तिकरमेत्य समुरिमपन्त्यवस्थाः ।८५।।११॥ 
अत्र वस्तुना युगवद्वस्थाः परस्परविसद्धा अपि प्रभवन्तीति व्यतिकरषद्- 

द्योव्यो विसेघः | 
वाग्जिजिन्तो वि पुणो सन्दावकदस्थिएण हिअएण । 
यणहरवञमस्सरण विघुद्रजाई ण चल से हारो ॥ ८६ ॥ १२ ॥ 

इति संस्कृतम् ¦ मानिनीम्धतति माननिरवाहः कठिन इत्येतद्रौधिका सख्युक्तिः } यः 

प्रक्रत व्मरः चन्द्रण धवलातु उञ्ज्वलासु रात्रीघु ख्छ्तं सुकुमारं ऊुसुममयं चापं धनुरास्फा- 

ल्येव अक्रष्येव न तु वाणादि सन्धाय सुवनानां लोकत्रयस्य राव्यमरेकमेव छतं यत्र तथामू- 
तमिव अद्वितयमिव करोति । अत एव विजम्भमाणः अतिसाइङ्कारतया वतमान इष्यर्थः । 
सवविपुखा छन्दः | ८४ }। 

अत्र चापास्फालनेन एकच्छश्रमिव युवनराव्यं करोतीति कविप्रौटोक्तिसिदेन वस्तुना 
स्वश्च सकानङ्गपारवद्येन कुशटैः कामिभिरपमोगपेरेव निदयाऽतिवाह्यव इति वस्तु भुवन- 
रास्यपदेन प्राधान्येन व्वव्यते तदाह-अत्रेति कामिनामित्यत्र प्पूमान् ल्िये'त्येकरोषः । 
तदादेशपराङ्गुखः कामाक्ञामज्ञक्रः आसीदिति रोषः । इति हेतोः उपमोगपरेदषभोगासक्तेरेव 
तैः कामिभिः अतिवाह्यते नीयते । 

तत्रैव कविप्रौदाक्तिमात्रतिद्धेन व्ुनाल्ङ्कारस्य व्यक्तिमुदाहरवि--निद्धितेति । 
अनङ्खः कामः निद्यितद्यरधिया तीक्णवाणञ्चुदधया ममायं खचरो निचित इति बुद्रथा सुद्ः 
कामिन्याः दृद नेत्रे खस्य वलं सामथ्वंमपयति ददाति । कदा, अराल करुट्डि वयत्ति अभि- 
नवताद्ण्ये उदूभूते सति अत एव साऽर्पितव्ला दक् यश्र दिशि यस्मिन् युवन निप- 
तति तत्र॒ अवस्था दश्चविघकामदशा व्वतिकरं मिश्रीभावमेल प्राप्य सुन्मिषन्ति पुनः 
पुनद्द्यन्ते युगवदुद्धवन्तीस्यथः । तचछृता ममेता अवस्था वयस्यं प्रद्युक्तिः । पुष्पि- 
ता्राछन्टः ॥ ८५ ॥ 

अत्र व्यतिकरमेत्यावस्थाः समुन्मिषन्तीति वस्तुना परस्परविरुद्धा अपि दसित-रुदित- 

नि्व॑दोन्मादादयो दश्चविधा अव्या युगपत्परभवन्ताति विरोधार्ङ्कासो व्यतिकरपदेन प्राधा- 
न्येन व्यस्यते तदाद-अत्रेति । योद्धा दारे स्वचलापणं तत्यातदिश्चि चावस्थासमुन्मेष इति 
सर्व कविप्रोटोक्तिसिद्धम् । 

तत्रेव कविगौदोक्तिसिद्धनाल्ड्कारेण वस्तुनो व्यक्तिमुदादरति-वारिञजमिति । 
वायंमाणोऽपि पुनः सन्तापकदथितेन द्येन । 
स्तनभस्ययस्येन विद्ुद्धजातिनं चख्त्यस्या हारः ॥ 

इति संसृतम् ¡ नायिकाविपरीतरताचरणसूचिका कवेः प्रौदीक्तिः | हारस्य गादालि- 
्नान्तरायतया यः सन्तापस्तेन कथितेन पीडितेन हृदयेन पुनर्वायमाणेऽपि मुहुखपसायं- 

साणोऽपि सस्या नापिकाया हाये मौक्तिकमाखा स्तनभरवयस्येन न चलति स्वनरूपमित्रस्य 
पीडा मा मूदिति स्तनरूपमित्रान्नापसरति यतो विञ्चद्वनातिः निदु ्ु क्ताजातिमान् › कुना 

हि उत्करक्टेरोऽपि मित्रं न चयजन्दीत्यथं : गीविदछन्दः ॥ ८६ ॥ 



६८ नानेश्वरीदीकोपेते काव्यप्रकारो- 

अत्र विद्धजातिखलक्षणहेत्वलङ्कारेण हारोऽनवस्तं कम्पमान एवास्ते इति 

ण चछृइपद योध्यं वस्तु ।। 
सो सद्धसामल्ङ्खो धम्मिल्छो कृलिअटछिअणिअदेह । 

तीए खंधाहि चलं गहि सरो सुरयसङ्खरे जइ ॥ ८ ।। ९२ ॥ 

अन्न खूपकेण सुहुहराकपणेन तथा केशापाक्ञः स्कन्धणोः प्राः चथा रति- 

विरतावप्यनिघ्रचाभिलाषः कासुकोऽमूढिनि खंवपदयोद्या विभावना । प्प कवि- 

परीदो क्तिमात्रनिष्पन्नद्चरीरः ।। 
णव पुण्णिमामिजङ्कस्स सहज कात्तम भणस्ु मह स्म् | 

का सोहग्गसमम्गा पञसरजणिव्व तुह अञ्न ।। ८८ ॥। १४! 

अच्र वस्तुना मयीवान्यस्यामपि प्रथममनुरक्तस््वं न तत इति णत्रैस्यादिपञसे- 

 त्यादिपदयोत्यं वस्तु व्यव्यते । ___ ----------- 

अन विदयद्धजावित्वाद्धारो न॒ चलख्तीति दे्वर्ङ्करेण हायोऽनवरतं कस्मान एवास्ते 

इति वस्त॒ न चरतीति पदेन प्राधान्येन व्यज्यते तदाह--अत्रेमि । 

अनैव कविप्रोटोक्तिसिद्धेनाकङ्कारेणालङ्कारत्य व्यक्तिमुददरत
ि--सो मुद्धेति | 

स मुग्वदयामलाज्खो धम्मिल्लः कुलितललिठनिजदेदः । 

तस्याः स्कन्धाट्रलं ग्रहीत्वा स्मरः सुरत सङ्गरे जयति ॥ 

इति संस्कृतम् ! स धम्मिल्लः केदापाश्च एव स्मरः कामस्तस्या नाविक्रायाः स्कन्धोऽस 

एव स्कन्धः सेनानिवेशस्तस्माद्वलं सामध्यंेव बलं तेन्यं गृहीत्वा सुरततङ्गरे एुग्तसूपे सडघ्रामे 

जयति सर्वत्कर्मेण वर्तते । कीटशः-एग्धं सुन्दर दयामलमङ्खं यस्य सः तथा कलितः पुनस- 

पादितो छलतो मनोदरो निजदेहः स्वदारीरं धम्मिल्छरूपं येन सः ॥ ८७ ॥ 

अचर धम्मिल्छः स्मर इति रूपक स्कन्धादटिति बलमिति च हिलष्टरूपके सुरतसङ्गरे इति 

रूपकम् । यथा युद्धान्निवतमानमपि क्चित्कश्िन्मित्र मूतोऽन्यतः स्कन्धावारात् वलं रव्या तं 

्रोत्वादयति तथाऽस्य पूरवसुरतवेलायां खहृणदः कर्षणेन स्कन्यपतितकेदय पशः सान्ता 

तस्मर एव स्कन्धाद्रलं ग्रदीत्वा॒सुरतभोगनिदृत्मपि मनः प्रोत्साहनेन सुरते प्रवतं यतीति 

तदाह-अत्रेनि } प्राप्तः पत्तितः स्कन्धपदय्योप्येति अभिलाषानिव्च्या रतिनिव्त्तौ केशानां 

बन्धते स्कन्धसम्बन्धो न स्यादिति भावः| विभावनेति । रस्यनिष्यततिरूपामिलाषदेत्वमावे- 

<पि गमिलाघरोदयाद्विमावनाऽर्ङ्कारो व्यस्यते | 

तत्रैव कविनिबदवकतृपरोक्तिमात्रसिद्धन वस्तुना वस्तुनो व्यक्तिमुदाहरति--ण्वेति । 

नवपूरणिमामृगाङ्कस्य सुभग ! कस्त्रमसि भण मम स्त्वम् । 

का सौभाग्यसमम्रा प्रदोषरजनीव तवाद्य ॥ 

इति संस्कृतम् । खण्डिताया चृद्धपरवध्वनुरक्तं॑स्वा;मनं प्रसुक्तिः । दे छुभर } नवः 

प्रथमोदितः पूणिमासम्बन्धी मृगाङ्कशचनद्रस्तस्य त्वं कः सला =ब्राता वाऽसि तन्मम सस्यं भण 

वद् अन्यथा सवयि क्णिकानुयमित्वानुपपत्तिः } तथा चन्द्रस्य प्रदोषर्जनीव तव का नायिका 

सौभाग्यं नायकानुरागादि समग्र पूणं यस्यां तथामूते्यर्थः } मुखविपुलछन्दः ॥ <८ ॥ 

अच नवखेन चाञ्चल्यं क्षणिकानुयमिलं पूणिमासगा त्वेन नायिश्नास्तयनुरयागितखम् कर- 

ङित्वं प्रदोषपदेन प्रक्रषटदोषवत्वं रजनीपदेन मालिन्यं च व्यज्यते । तथा यथोक्तवाक्याथंरूपेण 

वस्तुना मयीवान्यस्यामपि प्रथममनस्स्त्वमिति ण्वे्यादिपदेन न तत इति पञओसेत्यादिषदेन 

प्राधान्येन व्यज्यत इति } अचर इवद्ब्दाटपा दानेऽपि प्रदोषरजनी तव केव्येतावतापि 

व्यङ्गयव्यज्नं सम्भवतीति वस्ठुमाजस्यैव व्यज्चकल्वं न तुपमाच्ङ्कसस्येति बहुटीकासम्मतः । 



चतुर्थोल्टासः । ६९ 

महि भवणिहूवणसमरम्मि अकवा सृष्िए णिविडाए । 

हास णिबारिओो विअ उच्छेरन्तौ तदो कं रमिअप् ॥ ८९ ॥ १५ ॥ 

अन्र बम्तुना हारच्छेदानस्तरमन्यरेव रतमवदयमभूत् त्स्कथय कोटगिति 

व्य॒तिरिकः कंपद् गम्यः । 

पवितन्ती घरवारं विवद्िजवयणा विरोडङण् पहम् । 

खंघे धेत्तग घडं हाहा णद्रोत्ति रख्असि सहि फति ।॥ ९० ॥ 

अत्र टेत्वहृङ्ारेण सङ्खतनिक्तनं गच्छन्तं द्र याव् तत्र गन्तुमिच्छसि 

तद्।ऽपरं वटं गृहीत्वा गच्छेति वस्तु किंतिपददोप्यम् । यथा वा-- 

विहटं खलं तुं सहि दद्रू छठण तरङ्तरदिङ्िम् । 

वारप्यसमिसेण अ अप्या गुरु ओत्ति पाडिज विदिण्णो । ९१ ॥ १६॥ 

तन्नैव कविनिवरदवक्तप्रटाक्तिमिदधन वलुनाऽच््रस्व व्यक्तिमुदाहरति-सखदहीति । 

सदि ! तव निध्ुबनत्तमरेऽङ्कपाछःत्ंल्वा निविडया । 

हारा निवारित एवोच्छरियमाणत्ततः कथं रमितः॥। 

इति संस्कृतम् } नवोदां प्रति रसज्ञावाः सख्या उक्तिः द सणि † नवं नूतनं निघ्ुवनं 

सुरतमेष समर्स्तसिमन्निविडया हटया प्रगल्मया वा भङ्कपाल। आ{डिज्ञनं सैव सी तया 

उच्च्रिवमाणः चलनव्यारेण हृदयामिधाव कुव॑न् हारो मौक्तिकमाला निवारित स्व भग्न 

एव, ततो हरच्छेदानन्दर त्या नवौटवा तरप्राटाङ्गनारतादपि विञ्क्चणं कथं रमितं क्रोडि- 

तमित्यथः ॥ ८९ ॥ 

अत्र वथोक्तवाच्यार्थ्पेण वस्तुना प्रोदाज्गनारतादपि विक्षणं नवोट।यस्ते रतमवक्यम- 

भूदिति तक्छथय कीटगिति व्यतिरेकालङ्कारः कथंपदेन प्राधान्येन व्यज्यते तदाह--अत्रेति । 

तत्रैव कविनिबद्धवक्तृपरटोक्तिसिद्धना्ङ्ारेण वस्तुनो व्यक्तिमुदादरति-पविसंनीति । 

प्रिश्चन्ती गृदृद्रारं विवचितवदना विलोक्य पन्थानम् | 

त्कन्वे गदीता घटं हाहा नष्ट इति रोदिषि सखि ! किम् ॥ 

इति संसृतम् ! जलानयनन्याजेन संकेतस्थानं ग्वा शल्यं तद्िखोक्य जरूवटं स्कन्धे 

गृहीस्वा ग्ारपरययन्तं समागतां पश्चात्लङ्क तस्थानयायिनं स्वमायुकमवलोक्य पुनज छानयन- 

व्याजात्सङ्कतस्थानं गन्तुं विवलितं वदनं कृता द्रारस्लखनव्याजेन घरं क्षिप्त्वा रोकवञ्चनाये 

रुदतीं सखोम्धति चतुयया उक्तिः ! हे सखि ! गदर प्रविशन्ती स्वं स्कन्वे धरं गृहीत्वा 

विवलितवदना पराय्िंतवदना सतो पन्थानं निष्करान्तमपि मागं विकोक्य हाहा नष्ट इति 

किमिति रोदिषीव्यथंः । गंतिद्छन्दः ॥ ९० ॥ 

नष्ट इति दतोः रोदिषति इत्वल्ङ्कारेण कान्यलिङ्गारङ्कारेण । संकेतस्थानं गच्छन्त 

कामुकं दष्ट्वा यदि तत्र गन्तुमिच्छसि तहिं अपरं घट तवा गच्छेति वस्तु किंतिपदेन 

प्राधान्येन व्यज्यते तदाह--अ्रेति । 

विश्चृद्वलं खां सखि ! दृष्ट्वा कुटेन तरख्तरदष्टिम् । 

द्वारस्य मिषेण चात्मा गुरुक इति पातयित्वा विभिन्नः ॥ 

इति संस्कृतम् \ कतसंकेवस्याने अदृ्वा ततो निवस्य दपवेशसमये पश्चादामच्छन्तं 

कामुकं दष्ट्वा पुन्दीगमनाय बुदिपूर्वकं द्वारस्प्याजेन घटं स्फोटितवर्ती परति सख्या 



७० नागेश्वरीटीकोपेते काठ्यध्रकारो- 

अत्र नदीकूले लतागहने क्रतसङ्कृतमप्राप्रं गृहप्रवेश्चावसरे पश्वादागतं चष्ट 
पुननदीगमनाय द्वारो पघातन्याजेन वुद्धिषूवं व्याकुच्या स्वया घटः स्रोटिन इति 
मया चिन्तितम् , तत्किभिति नारवसिपि, तस्समीहितसिद्धये तज, अहं ते 
इवश्रनिकटे सबं समथयिप्ये इति द्वारस्पशोनव्याजेनेत्यपह स्या वस्तु । 

` जोह्वाइ महुरसेण अ विदण्ण तारुण्ण उस्घुजमप्री सा । 
बुडढा वि णवोणव्विअ परवहुजा अहह हरई तुह दिअअम् ।|९२।।१७} 

अव्र काव्यहिङ्खन बद्धां परवधूं व्वमस्मानुच्छित्वाऽभिख्षसीति स्वदीयमा- 
चरितं वक्तुं न शक्यसित्या्षेपः परवहूपदप्रकादइयः। ॥ 

एषु कविनिदद्धवश्तप्रोटोक्तिमात्रनिष्पन्नक्षरोरः । वाक्यप्रकाइये तु पृबमुदा- 
हृतम । सेब्दार्थाभयजङक्ल्युद्धवस्तु पदप्रकारयो न भवतीति पच्च्ि्द्धेदाः। 

--( ६० ) प्रबन्धेऽप्यर्थशक्तिभूः ॥ ४२ ॥ 
उक्तिः । दे सवि | विश्चह्धुलामतिभारन्याङुलम् अत एव तरल्तरदष्टिम् अतिश्चयिपचञ्च- 

ल्कयाक्षां त्वां दृष्ट्वा कुटेन धटेन करवां आत्मा स्वप मृन्मयो देहः गुषकः गयवान् त्वाद्या 
अपि कष्टदायक इति दुःखेन द्वास्खक्षंस्य मिषेण व्याजेन पःतयित्वा विभिन; स्फोटित 
इत्यथः । “कुटः कोटे पुमानल्ली धटे स्वपुंतवोर्हे ।" इति मेदिनी । गीतिशछन्दः | ६१॥ 

नायं दवारस्पर्शाद् घटनाश्चस्त्वया कृतः, रिन्तु रुख्तया परपीडकत्वाद् धरेनैव स्वात्मा 
विभेदित इत्यपह .त्यलङ्कारेण सलीरूपवक्तृपरोटोक्तिसिद्धन मुखोक्तमितीव्यन्तं वस्तु व्यस्यते 
तदाह-अत्रेति । 

तत्रेव कविनिबद्धवक्तरधौटोवितमाघसिद्धेनालङ्कारेणाच्छ्कारस्यः वयक्तिमुदाहरति-जोह् ति । 
उयोस्स्नया मगुरसेन च वितीर्णतारण्योस्ुकमनाः सा । 
इृदाऽपि नवोदेव परवधूरहद हरति तव हृदयम् ॥ 

इति संसृतम् । बृद्धपरवधूसक्तं नायकरमुपहसन्स्या उक्तिः । अददेति खेटे बद्धाऽ्पि सा 
नायिका ज्योस्नया चन्द्रिकया मधुरसेन मयास्वादेन च वितंणं दत्तं यत्तारण्यं ते नोत्सुकं 
रतामिराषं मनो यस्यास्तयाभूताऽपि यतः परवधूः अतो नवोदेव तव हृदयं हरति न तु सोन्द- 
य्यादिनिमित्तान्तरादिति भावः । गीति्छन्दः | ९२ ॥ 

भत्र परवधूत्वं चित््रणे देतुरिति देत्वल्कारेण काव्यलिङ्गाछङ्कारेण । भस्मानु- 
जित्वा द्धं परवधूममिलषसीति त्वदीयमाचरितं वक्तुं न ्क्यमिवयवंल्पम् । आष्षेपाल्ङकारः 
परवधूपदेन प्राधान्येन व्यज्यते तदाइ--अत्रेति । 

एष्विति । चवुपृदाहरणेषु निष्यन्नशरीरो व्यज्ञक इति रोषः। उदराहतमितति । 
त्वामस्मि वच्मिः इत्यादिभिः ¡ पदप्रकाश्यत्वे उभयश्चक््युद्धवः कुतो नोक्त इत्यत आह- 
शन्दार्थोभियेति । एकस्य पदस्य परिङच्यसहस्वतःपदत्वे वक्तुमशक्ये इति भावः । 
पच्चच्रिरादिति । उक्तेन वाभ्यप्रकाच्येनाष्टादज्चविषेन सह एतस्य पदप्रकादयस्य सत्तदच- 
भेदस्य मिख्नात्पञ्च्चिंश्त् । तथारि-अथान्तरसडक्रमितवाच्या-सयन्ततिरस्कृतवाच्पा-रक््य- 
करमास्त्रयः; लक्यक्रमेषु वस््वलङ्कारभेदेन शब्दशक्तिमूलो द्विविधः । अर्थशक्तिमूषो द्रादश्च. 
विधः, एषां स्तदञ्चानां वान्यपदमूलकत्वेन द्वेविध्ये चुशिश्चत् , उमयदश्क्तिमूल एक इति 
पञ्चररिश्चदिति । 

प्रबन्धेऽपीति । अर्थशक्तिमूलो दवादशाविधो ध्वनिनं केवट पदवाक्ययोरेव, किन्तु प्रबन्धे- 
ऽपिः प्बन्धश्च संष्तिनानावाक्यसमुदायो अन्धरूपस्तदवान्तरमकरणरूपदचेति कारिकार्थः८४२)) 



चतुर्थाल्लासः। ७१ 

यथा गृघ्रगोमायुसंवाद्ादो- 
अं स्थित्वा इमञ्चानेऽस्मिन्गृ्रगा मायुसंुले ¦ कट्काखवहरे घोरे सवप्राणिमयङ्करे ॥ 
न चेह जोवितःकश्चित्कालो धममुपागनः। प्रियो वा यदि बा द्रष्य: प्राणिनां गतिरीदशी 

इति दिवा प्रमवतो मृघ्रम्य पुरुषविसजनपरमिदं वचनम् । 
आदित्योऽयं म्थितो मूढाः स्नेहं कख्त सांप्रतम् । 
वहु विध्न मुहूर्ताऽयं जीवेदपि कदाचन ॥ ९ ॥। 
अमुं कनकचणोभं चाखमप्राप्रयौवनम् । 
गृध्रवाक्यात्कथं मुढा स्त्यजध्वमविङद्धिताः ॥ “६ | 

इति निश्चि विजम्भमाण्रस्य गामायो जनन्यावत्तननिषठं च वचनमिति प्रबन्ध 
एव प्रथते ! अन्ये सेकादश मेदा अन्थविस्तरभयान्नोद्हृताः स्वयन्तु छक्षणतोऽनु- 
सन्तत्याः ! अयिङब्दात्पदवाक्ययोः ! 

( ६१ ) पदेकदेङग्चनवणष्वपि रसादयः | 
त्र गप्रसंवादे १यद्रवात्मके प्रचन्षे स्वतः संमविना उस्वुना वन्तुनो व्यक्तिमुदाहरति- 

अखूभिति । सन्ध्यासमये इम्चाने समानीतं मरतनाले दवा राघावन्धत्वात्तद्धश्चषणेऽसमर्थस्य 
गृध्रस्य बालबन्धुजनविसजनपरं महाभारते शान्तिपक्णि दलोकद्वयमिदम् । दे जनाः 
गृधर्मासादैः गोमायुभिः शग सङ्के व्यास, दथा कङ्काला अस्थौनि बदला यत्र वादशे 
अस्थिप्राये, भत एव घ्रोरे दारणे, तया स्वेषां प्राणिनां मयज्करे चासजनकेऽस्मिन् श्मशाने 
स्थित्वाऽलं भवतां स्थितिरनुचिता | ननु बाखो जवेच्चेत्तदाह- न चेति } इह संसारे 
कारुधम मृ्युमुपागतः प्रातः प्रियो मित्रं देष्यः शत्रुः यदि वा कश्चिदुदासोनोऽपि न जीवितः 
अद्यपयन्तमिति रोषः } यतः प्राणिनां संतारिणामीदयी अपराड्त्तिरूप गतिः स्वभाव इत्यर्थः|| 

त्र स्वतः संमविना वाव्याथरूपेण वत्दुना पुरषविसजनरूपं वस्तु पदद्रयात्मकेन 
प्रजन्धेन व्यस्यते तदाह-इतीति । 

गोमायुसंबादे उदाहरति-आदिव्योऽथमिति | मृतत्राखवेक्षकजनानां निवत्तनमि- 
च्छोगंःमायोस्त्रैव महाभारते दलकद्वयसूपः ¶चन्धः । हे मूटा मूर्खाः ! अयमादित्यः सूर्यः 
स्थितः अस्तीति शेषः, अतोऽ्ुना रा्चिचरेम्धो भयन्नास्ति, अतो यूयं साप्रतमघुना स्नेहं 
कुरुत, परम् मयं संध्यात्मको मुहूतां बहुविव्नः मूतावेशादिरूपविघ्नवहुरः । एतन्ुहूर्तीपरमे 
वारः कदा चिञ्जीवेदपि संमावनाथकोऽपिश्षब्दः | ९५ | 

एवं जीवनसंमावनामुत्पाद्य मोहयितुमाह---अमुभिति । यूयमविदश्ङ्किताः छोकापवाद्- 
शङ्कारहिताः सन्तः कनकवणवद् आमा करान्तयस्य त) यथा न प्रां यौवनं येन तथामृतममुं 
ब्रां गृध्रस्य मांसडन्धस्य वाक्यात् कथं स्यजघ्वम् | ९६ ॥ 

अनर स्वतः संभविना वाच्याथरूपेण वस्तुना दमश्चानपरित्यागानिवत्तनं वस्तु पद्यद्रयात्म- 
केन प्रबन्धेन व्यज्यते तदाई-इतीति । विजम्भमाणत्य मांसमक्षणसमर्थस्य व्याव्त॑ननिष्ं 
निवतंनतात्पयक प्रथते व्यज्ञ्सेन समर्थो भवति । 

अथ शक्युद्धवष्वनेद्वादस्मेदानां मध्ये एक एवोदाह्तः, अन्ये कुतौ नोदाहृता इत्यत 
यह-अन्ये त्वेकादशेति । प्रजन्वेऽर्पतयपिश्ब्दस्योक्तसमरचयपरतामाई-अपिक्षब्दा- 
दिदि । वे चोदाहृवा एवेति बोध्यम् । 

पदैकदेरोति । पदानां सुधिडन्तरूपाणामेकदेरोषु प्रृतिप्रत्ययोपसर्गरूपां्चत्रयेषु रच- 
नायामष्टमे वक्यमाणश्चरविदोचेषु अपिद्चन्दादजन्पे च रसादयः रसमाव--तदाभास-मावश्ा- 
न्ति-भावोदय-भावसंधि-भावश्चबल्तारूपा अरष्षयक्रमाः संभवन्तीति कारिकार्थः (६१ ) । 



७२ नागेखरीटीकोपेते काव्यप्रकाशे 

तत्र प्रकृत्या यथा- 
रइकेखिहिअणिअसणकरकिसख्जसद्धणअणजुजटस्त । 
रुदस्स तइअणअणं पत्वईपरि चुं विं जअइ ॥ ९७ ॥ 

अव्र जयतीति न तु शोभते इत्यादि । समानेऽपि हि स्थगनन्यापारे छोकोत्त- 
रेणैव उयामरेमास्य पिवानमिति तद्वोक्ृष्टम् । यथा वा- 

प्रेयान् सोऽयमपाकृतः सश्चपथं पादानतः कान्तया 
द्वि्ाण्येव पदानि वास्षमवनायावन्न याद्युन्मनाः । 

ताबल्मत्युत पाणिसंपुटगलन्नीवीनिबन्धं धृतो 
घावित्वेव कृतग्रभामकमहो प्रम्णो विचित्रा गतिः ॥ ९८ ॥! 

अत्र पदानीति न हु द्वाराणि । तिङ्सुपोयथा-- 
पथि पथि डुकचन्चूचारुराभाङ्कतप्रां दिद्चि दिञ्चि पवमानो वीरुधां कामक्श्च। 
नरि नरि किरति द्रकसायक्छान् पुष्पधस्वा पुरि पुरि विनिवृत्ता मानिनी मानच्चया॥ 

तत्र घातुलूपे पदैकदेदो संमोगण्क्ञाररसस्य व्यक्तिमुदाहरति-रडइकेटीति । गाधा 
समप्तश्चव्यां पद्यमिदम् । 
रतिकेखिष्टतनिवसनकरकिसल्यसडनयनयुगलस्य । रुद्रस्य तृतीयनयनं पावंतीपरिचुभ्ितं जवति।॥ 

इति संस्तम् | काऽपि सख्याः शिश्वा पार्वत्या क्जायामपि स्नेहाभिव्यक्तिवेदग्ध्य 
वर्णयति } सद्रस्य तृतीयनयनं पात्या परिचुम्बितं सद् जयति सरवत्कषेण वतते ! कीद्यस्य, 
रतिकेलो सुरतक्रीडायां हृतं निवसनं गौर्या वलनं येन स चासौ करकिसल्याम्यां हस्तपल्छवा- 
म्यां रुद्धं पिषितं पार्वत्या नयनयुगरू येन स तस्येत्यर्थः । गाथाछन्दः | ९७॥] 

अत्र श्ङ्गाराभिन्यक्तौ जिधातुरूपपदेकदेशस्य प्राधान्वम् , एवं च करद्रयस्य नेतव्रह्मय- 
पिघानन्यापृततयाऽशछो किकचुम्बनविधानवत्तया तुतीयनयनस्योद्छष्टत्मुच्यमानं रायातिद्ययहर्ष- 
छजादि्ंपत्तिमुखेन रसातिशयं पुष्णाति, तदाह-अत्रेति ¦ इत्यादीति उक्तमिति गेषः। 
तृतीयनयनस्योत्कषं देतुमाह-समानेऽपीति । करृतनयनपिघानतुल्येऽपि स्थगनन्यापारे 
नयनपिधानक्रियायां लोकोत्तरेणेव अलौकिकेन चुम्बनात्मेन अस्य तृतीयनेत्रस्य तदेव 
तादश्चपिधानविदिष्टवृतीयनयनमेव उक्कृषठं घन्यजी वितमित्यर्थः । 

नामरूपपदैकदेशे सम्भोगशृङ्गारस्य व्यक्तिमुदाहरति-त्रेधानित्ति । सोऽयं प्रसिद्धः 
प्रेयान् प्रियतमः संञ्चपथं शपथेन सहितं यथा तथा पादयोरानतः प्रणतः कान्तया च सश्चप- 
यम् अपाङृतो निराकृतः सन् उन्मनाः उस्मुकमनाः वासमवनात् क्रौडाण्दाद् दरं त्रीणि वा 
द्विवाण्येव पदानि द्वाराणि यावन्न याति न प्राप्नोति तावत् कतः प्रणामो यस्मिन्कर्मणि 
तद्यथा तथा धावित्वेव टौकित्वेव प्रव्युत विपरीतं धृतः स्थापितः पाणिसंपुटे प्रणामार्थं कृता- 
ज्ञघौ गरत् स्वन् नीवीवन्धो नामितल्वसनग्रन्यियसिन्कमंणि तद्यथा तयेति धारणक्रिया- 
विशेषणम् 1 शादृरषिक्राडितं छन्दः ॥ ६८ ॥ 

अनत सम्मोगश्रङ्गारासिव्यक्तो द्ारादिपदमपद्यय पदग्रहणाद् दवारपयंन्तगमना सहिष्णुतया 

व्यज्गथयोत्कण्ठा तिश्चयो व्यज्यते तेन च संभोगो व्यब्यते इत्याह---अत्रेति । 
प्रत्ययरूपपदेकदेशयोस्तिङ्खुपोः सम्भोगसूपश्चङ्गारस्य व्यक्तिुदाहरति--पयि पथोकति । 

वसन्तवणंनभिदम् । पथि पयि प्रतिमाग॑म् अङ्करणां नूलनप्ररोदहाणामाभा कान्तिः श्युक्रचञ्चु- 
नामिव चास्मनोय अस्ति, तथा दिदि टदिचि प्रतिदिशं बीखधां लतानां लासको न्तकः 
पवनो वायुश्चास्ति पुष्पधन्वा कामो नरि नरि प्रतिपुरुषं द्राक् ् यटिति सायकान् पञ्चापि 
चाणान् किरति क्षिपति, इत्यं कामोदीपने सति पुरि पुरि प्रतिनगरं मानिनीनां मानस्य च्चा 
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अत्र किरतीति किरणस्य साध्यमानस्वम् । निद्रेति निवृत्तस्य सिद्धन्वं 
तिडा सुपा च तत्रापि क्तप्रस्ययेनाऽतीतत्वं द्योत्यते । 

यथा बा- 
ङिखन्नाम्ने मूमि वरह्िरवनत्तः प्राणद्यितो 

निगहाराः सद्यः सततसुदितोच्छुननयनःः । 
परिस्यक्तं सवं हसिनपटितं पञ्चर्ुके - 

म्तवावस्था चेयं विसृज कठिने मातमघुना ॥ १5० 
अचर चिखलिनि न त लिखतीति तथा आस्ते इति न व्वासिन इति अपि 

7" प्रसादययंन्तमाम्ने इति; भूमिमिति न तु मूमावित्ि;ःन हि दुद्धिपूवकरप्परं 
किद्िह्लिखनीति तिङ सुवविभक्तीनां व्यङ्गथम् । 
सम्बन्धस्य यथा-- ` 

गामारहम्मि गामे वसामि णञअरद्िद्ं ण जाणामि। 
णाअरिआणं पणो हरेमि जा द्येमि सा हामि।! १८१२॥ 

प्रसङ्खो वा विनिद्रा विषेण निवृत्ता गतेव्यथंः । अत्र नरि नरि पुरि पुरीति वीप्सया एकस्यां 
पुरि एकस्मिन्नरि सायकपातेन सम्पूणनगरे त्रासास्सर्वा्तां मानमङ्ग इत्यतीवाखण्डाज्ञाशाणिलवं 
मन्मथस्येति च्योत्यते । मालिर्न छन्दः ॥ ९९ || 

अनर किरतिनिवृत्ततिपदैकदेशयोस्तिङ्पुपोः क्रमेण प्रत्ययाथगतसाध्यत्वसिद्धत्वाभिव्य- 
क्तिद्रारा रत्युहीपनातिश्चयपयेवसानासाधान्यम् तदाह-अत्रति । किरताति तिड साध्य 
मानत्वं साध्यत्वं किरणस्य निद्त्तति सुपा निवतंनस्य सिद्धत्वं व्यज्यते । 

अय प्रस्ययस्यपदैकदेरोघ्ु युप्तिस्विरोषेषु विप्रलम्भश्रज्ञारस्य व्यक्तिमुदाहरति-िषव- 
न्निति । अमर्कशतके बहुदिनन्यापिमानवरतीं प्रति सख्या उक्तिः । दै कठिने निदये | 
तव प्राणानां दयितः प्रियः तव प्राण इव मे दयितो वा अवनतो नन्रः सन् भूमि च्खिन् 
दन्यहुटयतया विलिखन् वदिर्बह्यदेरो आस्ते उपविष्टो ऽस्ति, तथा सख्यः सवंवयस्या निरा- 
हारा मोजनरदहिताः सत्यः सततं रुदितेन रोदनेन उन्ूने जातशोके नयने यासां तथाभूताः 
सन्ति, तथा प्रस्थैः डुकैहंसितं हसनं पठितं पठनमन्यच्च सवं भोजनादिकमपि परिव्यक्त- 
सुज्द्ितम् | तवयमसल्यपीडाजनिक्रा अवस्थां जाता, (अतोऽधुना वसन्तचन्द्रिकाटिभिस्दामे 

मन्मथविसिते सति मानं विषजः विदरोपेण व्यज्ेव्यर्थः । शिखरिणी छन्दः | १०० ॥ 
अत्र किलन्निति शतृप्रस्ययेन लिखनस्य यावदुपवेश्चनकालिकत्वम्, आस्ते इति वत- 

मानत्वाथकतडा उपवेश्चनस्य धसादरूपफल्पर्यन्तत्वं, भूमिमिति द्वितीयवा भूमेरेव हिखन- 
कमस्रावगमाद्बुद्धिपूवेकल्खनामावत्वं च व्यञ्थते तदाह--अच्रति । लिखन्निति उक्तमिति 
रोषः, एवं स्वत्र ! व्यङ्ग यमिति | तेन च व्यङ्खयेन नायकस्य मोहातिश्चयो व्यज्यते, तेन 
च विप्रलम्मोक्करषः ्यज्खच इति । 

षष्ठीरूपपदेकदेशस्य श्ज्गाररसव्यञ्जकत्वमुदादरति--गामेति । 
आमस्हाऽस्मि ममे वसामि नगरस्थिविं न जानामि । 
नागरिकाणां पतीन् हयमि या भवामि सा भवामि | 

इति संस्कृतम् । कण्डे का त्वमस्मदगृहे इत्यधिक्षिपन्तीं नागरिक प्रति आमीणाया 
उक्तिः} श्रामद्द्य म्रामे उतन्नाऽस्मि, मामे वसामि, अतो नगरस्थिति नगरमर्यादां वेैदग्धीं 
न जानामि । नागरिकाणां नगरे मवानां पतीन् हरामि वद्यीकरोमि ॥ १०१ ॥ 



१, नानेश्वगीरीकोपेते कत्यध्रकारो- 

अत्र नागरिकाणामिति षष्ठया 
रमणीवः क्षत्रियक्रुमार आसीदिति कालस्य । एषा हि भभ्ममहेरवरकामुकं 

दाशरथि प्रति कपित्य भागवस्योक्तिः । 
व चनस्य यथा- 

ताणं गुणग्गहणाणं ताणक्कंठखाणं तस्स पेस्मस्स । 
णं मणिञणं सुन्दर ! एरिसिञं जाममवसाणम् ।। १०२ ॥ 

अव्र गुणग्नहणादीनां बहुत्वं प्रम्णरचैकप्वं योप्यते । 
पुरप्रज्यव्ययम्य यथा- 
रे रे चद्वश्टो चनाच्ितरुचे ! चेतः ! प्रमुच्य स्थिर 

प्रमाणं महिमानमेणनयनामारोक्य र नृत्यसि । 
कि मन्ये विहरिष्यसे बत हतां मुश्वान्तराशामिमा- 

मेषा कण्ठतट कृता खलु शिला संसारवारान्निधौ ।| १०३ ॥ 
अन्न नामरिकानिव्यग्हाय नागरिकाणां पतीनिष्युक्तं तथा च सम्बर्वषष्ठ्या नागरिका- 

सम्बन्धेन पतिषु चातुर्यातिश्चयो द्योप्यते, तेन च स्वस्यातिचातुय व्यडगग्यन्तदाह--अव्रेति | 

परत्यगरात्मकल्डरूपपट कदे शस्य र द्ररसव्यज्ञकत्वमुष्ाहरति--रमणीय इति । वीर- 
चरिते नारके परष्ुरामस्याक्ति स्येति कालाथंकलकारस्य स द्रस्सनव्यञ्जकत्वमिति 
रोषः | अत्रासोदित्यतीतकारदो धकरुडा मक्रोघक्बलितस्यास्य क्षत्नियक्रुमारस्य रमणीयत्वमती- 

तन्न तु वर्तमानं भविष्यदवेति व्यञ्यते तेन क्षणादेनं संश्यामीति प्रतीसया क्रोधातिश्चयो व्यज्यते ॥ 
प्रत्ययविकेषात्मकपद्कदे्स्य विप्रलम्भ ङ्गारण्यञजकखमुदादइरति--ताणमिवि । 

तेषां गुणग्रहणानां तासामुक्कण्डानां तस्य प्रेम्णः | 
ताक्षाम्भणतीनां सुन्दर ! इटशं जातमवसानम् ॥ 

इते संसरन् । पूवं बहुतप्युगन्र्रगादिमिसप्नुरगातिश्चवं प्रकटयसि अनन्तसमनत्र ऽऽ. 
सक्ते नायके कद्याध्रिदुक्तिः । हे सुन्दर | तेषां गुगग्रहणानां गुणवर्णनानां तासामुकण्ठानां 
मम सन्निध्ये जातानां तासां भणिदोनां खमेव ज.वितस्वंस्वमिव्यादिवचनानां तष्य प्रेम्णः 

मद्त्रतेस्त्वद्विषयानुरागस्य श्ट शमेवंत्रिवा परा व कडषमषरसनं परिपाको ज'तमिदयर्थः | सव 
च्छन्दा अनिवचनीयाथकाः } जघनविपुखा छन्दः | १०२ ॥ 

अत्र बहुवचनेकव्चनाम्यां प्रेम न कदाचिदन्यथा भावं प्राप्तमिति व्यज्यते तेन च विप्र 
लम्भोत्कर्षो व्यद्धय इत्याह---अत्रेति । बहूतं बहुविधम् । एकत्वमेकविधत्वम् । तथा 
च प्रेमहेतू नां गुणग्रहणादोनां नानाप्रकारत्रेऽपि तत्कायस्य व्रेम्ण एकनातीयत्वमेवेति मावः । 

पुरषभ्यत्ययस्य श न्तरसन्यज्चकृखमुदा्ट्ति--रे रे इति । शान्तस्य सुन्दरीदशंनेनः 
छ्ुभितं खचितं प्रति परिह सोक्तिः । चश्चराम्यां छोचनाभ्यामञिता प्रकटीकृता सचिरभिखाषो 
यत्र एवंविध रे रे चेतः चित्त | स्वं स्थिरंप्रेम यत्र तं महिमानं विषयानासक्तथादिजनित- 
मुत्कष प्रमुच्य प्रकषण च्यक्त्वा एणनयनां हरिणाक्चोमालोक्य मिं कस्मान्तरत्यसि १ नर्तन- 
हेतुमाशङ्कय निराकरोति -अहं विहरिष्यसे इति । क तवं मन्ये मन्यसे बतेति खेदे इतां 
निन्दितामिमां पूर्वोक्तां विहरणविषयिण.मन्तराशां मुञ्च यतः खद निश्चयेन एषा ल्ली आशा 
वा संसारः प्रपञ्च एव वारांनिधिः समद्रस्तस्मिन् मञ्जनायेति शेषः कृण्ठतटे रिरंसया स्थितस्य 
सरागपुरखुषस्य गल्प्रदेरो शिला दषल्कृता विधात्रा विहितेस्यर्थः | परिणामविरसत्यादर्षो न 
युक्त इति भावः । मन्ये विहरिष्यसे इप्यत्र प्रहासे च मन्योपपदे इत्यादिना वचनव्यत्यासः + 
शादूरविक्रोडितं छन्दः ॥ १०३ ॥ 



चतुर्थाह्ल सः । ८५९ 

अत्र प्रहासः । पूवेनिपातस्य यथा-- 
येषां दोवटमेव दुबरतया ते सम्मतास्तैरपि 

परायः केवेलनीतिरीतिश्चरणः काय किदुर्वीसवरेः । 
ये ्माश्चक्र ! पुनः पराक्रमनयस्वौकारकान्तक्रमा- 

स्त स्युर्नव यवादशाखिजगति द्वित्राः पवित्राः परम् ॥ १८४॥ 
अत्र पराक्रमस्य प्राघान्यमवगम्यते | 
विभक्तिविदोपस्य यथा- 
प्रधनाध्वनि धीरधनुध्वनिशरति विघुररयोधि तव दिवसम् । 
दिवसेन तु नरप ! भवानयुद्ध विधिसिद्धसाधुवादपरम् ॥ १८५ ॥ 
अत्र दिवसेसेत्यपव्रगत्रतीया फल्प्रप्िं यातयति । 

भूयो भूयः सविधनगरीरण्यया पयेरन्तं 
ष्टा दषा भवनवलमोतुङ्गवातायनस्था । 

अत्र मध्यमोत्तमपुत्पविपर्यैवेन प्रदासममिव्यनक्कि प्रहासे च चान्तरसप्रकषा व्वन्पते 
तदाह--अत्रेति । 

ूर्वनिपातसख मावव्य्धकखमटादरति- येषामिति । कश्चित् कवी राजानमाह -येषां 
राजां दोर्बटं बाहू्रल्मेवास्ति ते राजानो दुवख्तया निलन संमता इद्धः कथिताः, तैरपि 
उवार राजभिः किं कान किमपि) तैः कैः प्रायो बहूधा केवलं नीतिः राजघर्मश्ास्रं 
रीतिः नीतिप्रतिपादितो वर्तनप्रकारस्तन्मात्रश्नरणेः, के तरिं ब्र्टास्त्रार--हे मारकर 
पथिर्बन्द्र ! ये पुनः ये तु पराक्रमनययोः शौरयनीतयोः खकारेण कान्तः सुन्दरः क्रमः पूवं 
पराक्रमस्ततो नीतिरि्याचारपरिपारी येषान्ते, तहिं तानेवाश्रयस्वेव्यत्राह ते तथा विधाः त्रिज- 
गति चिभुवनेऽपि न स्युरेव, यदि वा स्युस्त द्वित्राःट्धरौ वात्रयोवा, तथापि परं कैवलं 
माषादशाः त्वत्तल्याः पवित्राः प्रशस्ताः नैवेस्यथः । द्वितीयो मूलोकेऽसंभावित एवेति भावः । 
ओादृलविक्रौडितं छन्दः ॥ १०४ ॥ 

अतर पराक्रमनयेत्यत्र नयपदस्याल्याचूतरवेऽपि पराक्रमपदस्याभ्यदितत्वेन पूबेनिपातः 
करणेन प्राधान्यमवगम्यते ब्रोत्यते, तेन नयी रायो राजो्कषद्वारा राजविषयकररपि पुष्णा- 

तीति मोवव्यज्ञकत्वन्तदाइ--अत्रेति । 
उपपदविभक्ति विरेषस्य भावव्यज्ञकत्मुदाहरति--प्रधनेति । दे नय ! घोराणां कराणां 

यानि धनूंषि तेषां ष्वनि टङ्कार निमर्तोति तथाभूते प्रधनाध्वनि संप्राममागं तव विधुरः 

्न्रभिः } दिवसमभिव्याप्य अयोधि युद्धमकारि तव॒ शवरणां युद्धेन नै्ात्िरिति भावः। 

भवांस्तु दिवसेन विवे््॑ह्यणः सिद्धानां देवयोनिविरोषाणां च साघु साभ्वितिबादस्य पदं स्थानं 

यथा स्यात्तथा अयुद्ध युद्धं कृतवानिव्यथंः । गीतिश्छन्दः ॥ १०५ ॥ 

अचर युद्ूपक्रियायाः विजयप्रा्तिरूपं फलं दिवसेनेत्यपवगंतृतीयया व्यज्यते, तेन च 
राजविषयकमावप्रकषौ व्यज्यते इत्यादइ--अत्रेति । 

कप्रत्ययसूपप्रकृत्येकदेशस्य विप्रलम्भशङ्गारन्यज्ञकत्वमु दाहरति--भूय इति । माट- 
दीमाधवप्रकरणे कामस्दकीवचनम् । मवनस्य॒वासग्हस्य य वलभी उपरितनमण्डपो 
गृहाच्छादनवक्रदारु वा तत्र तुङ्गं महद् उन्नतं वा यद्वातायनं गव्चस्तत्र स्थिता मालती भूयो 
भूयो वारं वारं सविधया माठतीतातग्रहसन्निहितया नगररथ्वया रालमार्गंण पयन्तमितस्ततो 



७६ नागेश्रीटीकोपेते कान्यप्रकाशे- 

साक्षाव्कामं नवमिव रत्िमोखती माधवं यद् 
गाढोत्कण्टाट्लिवद्टलितैः क्कैस्ताम्यतीति । {०६ ॥ 

अत्रानुकम्पावृत्तेः कल्पतद्धितस्य । 
परिच्छेदातौत सक्टवचनानामविपयः 

पुनजेन्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवान् । 
वित्रेकप्रध्वं साद्रपचततमहामोहगहनो 

विकारः काडष्यन्तजेडयति च तापं च करते ।। ०७ ॥ 

अचर प्रज्ञब्द्स्योपसगस्य । 
छतं च गवीभिप्रुखं मनस्त्वया छि मन्यदेषं निहताश्च नो द्विपः | 
तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंश्ुमान्न चावदायाव्युदयाद्विमोलिताम्। १०८ ॥ 

जत्र तुल्ययोभितायोनकस्य “च इति निपातस्य । 

गच्छन्तं माधवं रतिः काममार्या नवं टाहानन्तरमुत्पन्नं काममिव साश्चस्मदक्षं नतु 
चिच्ादौ दश्च दृष्ठा पुनः पुनरवलोक्य गाटा दृटा या उक्कण्ठा आकाडक्षा ओत्छक्यं वा तया 
लुलिवरितरतिखिन्नैरतिम्ानैगं अङ्कैः अनुकम्प्येरद्धः ताम्यति ग्लायति इति यत्तल्छ- 
वङ्किकया कथितमित्यन्वयः । मन्दाक्रान्ता छन्दः 1} १०६।। 

अत्ाऽनुकम्पाथंककरूपतद्धितग्यज्खघेन सौङुमा्थण दुःखासहिष्णुत्वाभिव्यक्तिद्रारया विपर- 
लम्भोत्कर्षस्तदाह--अर्त्रेःत । अनुकम्पाढृत्तरनुकम्पाद्योतकस्य विप्रलम्भश्ज्गारव्यज्जकत- 
मिति दोषः 

उपसगरूपप्रकृव्येकदे चस्य विप्ररुम्भश्रङ्गारव्यज्ञकत्वमुदादरति--परिच्छेरेति । माङ- 
तीमाघवे मकरन्दं प्रति माधवस्य स्वावस्थाकथनम् | कोऽप्यनिवचनीयो विकारः कामजो 
भावः मम अन्तःकरणं जडयति मोहयति इन्द्रियशि स्तम्धयति तापं विरहसंतापं च क्रुरते ] 
कथंभूतः परिच्छेद मियत्तां विरामं वा॒ अतीतोऽतिक्रान्तः सकलानां बवाचक्रलाक्षणिकन्यञ्ञकानां 
वचनानां शब्दानामविषयोऽगोचरः तैनिवंक्तुमशषक्यः पुनरन्यदा काल्लान्तरे अस्मिञ्जन्मनि 
अनुभवपथमनुभवविषयत्वं यो न गतवान् न प्राप्तः तथा विवेकस्य दोषगुणर्विभागस्य प्रध्वंसाद् 
अत्यन्तनाञाद् उपचितो इद्धि पासो या महामोहः सकर्विषयाणां विपरीतज्ञानं यत्र तादश- 
श्वासो गहनश्च कुलंडव्यस्तार् इत्य; | शिषरिणी छन्टः ।} १०७} 

अनन प्रध्वंसेति प्रशब्देन विवेकसमृोन्मूनरूपो ष्व॑सप्रकषां द्योत्यते तेन ध्वंसप्रकर्षः तेन 
रागाविद्ययः तेनापि माघवस्य विप्रलम्भश्रङ्धारपर क्षों व्यङ्घ्य इत्पराह--अनत्रेलि । दिप्रलम्भ- 
श्ुंगारव्यञ्जकत्वमिति रोषः । 

निपातरूपपदेकदेशचस्य वीररसव्यज्ञकतवसुदाहरति-- कृतमिति 1 राजानम्प्रति मन्विण 
उक्ति दहेराजन् | स्वया मनो गर्वाभिमुखमहंकारसंमुखं कृतं च नोऽप्माकं दविषः रात्रवो 
निहताश्च एवं सति अन्यच्छल्रादिग्रहणं किम् अफलमित्यर्थः । अत्र वैधर्म्येण र्ठान्तमाह- 
तमांसीति } तमांसि तावत्तिष्ठन्ति यावदंद्यमान्पूयः उदयाद्रर्मोल्तां शियोऽच्ङ्कारतां नायाति 
न प्राप्नोति तस्मिन्सति न तिष्ठन्तीत्यथः । वंशस्थदृत्तम् ।। १०८ ॥ 

अनरे चकररूपनिपातेन मनीगर्वाभिमरुखीकरणा रिदननक्रिययोस्तुल्यकारतारूपः समुच्च- 
यालङ्कारः तद्द्वारा बीरससप्रकरषोां व्यच्यते तदाह--अत्रेति । निपातस्य सपुज्चयाल्ङ्कारव्यञ्ज- 
नद्धारा वीररसव्यञ्जकत्वमिति शेषः 



चतुर्थाह्लासः । ७७ 

रामोऽसो भुवनेषु विक्रमगुणेः प्राप्रः प्रसिद्धि परा- 
मम्मद्धाम्यविपययाद्यदि परं दवा न जानाति तम्| 

वन्दीवैय यशांसि गायनि सरब्यन्यकव्राणाहति- 
्रेणीभूतविश्चाललाखववराद् गीर्ण स्वरे: सप्रनिः | १०८९ ॥ 

अव्रासाविन्त भुवतेष्विति गुण्रिति सवनानप्रातिपःदकवचनानां न व्दति 
न मदिति अपि तु अस्मदित्यस्य सवाक्षेपिणः, माग्यविपययदि्यन्यधासंपत्ति- 
सुखेन न स्वमावमुखेनामिघानस्व । 

तरुणिमनि कलयति कङामनुमदनघनुभ्र बौः पटत्यप्र । 
अधिवपति सकरख्टनामो छिमियं च क्ितहरिणचङ्चयना ।; ११० ॥ 

अत्र इमनिजव्ययोभावकमभूताघाराणां स्वषटपस्य वरुणे इति धतुः 
सम्भेप इत्ति मेल वसतीति स्वादिभिस्तुल्ये एषां वाचक्रत्वे अस्ति करिचः्व पस्य 
विशेपो यश्चमत्कारक्रारी स एव व्यञ्जकत्व प्राप्नाति | न 

अथ वहूनां वीररसव्यज्चकत्वसुदाहरति--रामोऽसाविति । राघवानन्द्नाय्के 
रावणमुददिश्य विभीषणोक्तिः। असौ खराटिनिहन्ता रामो विक्रमगुणेः विक्रमोव्यैः प्रञ्च- 
सैर्गा गुणेरलोकिकगाम्भीर्यादिभिभुवनेषु चिलोकेषु परागुक्कशं सिद जयरूपां प्रासोऽस्ति 
तं गमं देवो दिव्यक्ञानवानपि भवान् यदि यद् न जानाति तद् अस्माकं भाग्यस्य देवस्य 
विपर्ययाद् अन्यथापरिणामादेव । तदेव विक्रमगुणोदाहरणमाई--वन्दीति । एष मर्द् 
वायुवन्दीव वैतालिक इव सप्तमिः स्वै्निषादादिभिः यस्य रामस्य यशांसि मायतीवेद्यु- 
सेक्षागर्म, क्थभूतैः स्वरैः १ एकवाणाइत्या एकडराधातेन जातानि यानि श्रेणीभूतवि- 
शाच्टालानां विवराणि रन्ध्राणि वैव्द्गी्णाः प्रकाशितालैरि्यथंः | शआादुविक्रोडितं 
छन्दः ॥ १०६ | 

सभासाविति सवंनाम्नः, भुवनेष्िति न तु देरोष्ठिति; सुवनेष्ठिति युबनसूपप्रातिपदिक्ष्य 
बहुवचनस्य च व्िक्रमगुणेरितिन तु गुणेन दोषेवेति प्रातिपटिकवचनयोर्वीररसभ्यञ्चकत्वं 
कि च यस्मद्धाग्येव्यत्र न व्वद्धाग्येति न मद्धाग्येति कतं तेना्मदिव्यस्य बहुवचनसिद्धतया 
सर्वराक्षसापेक्षकतवं, तथा भाग्यविप्य॑यादित्यन्यथासम्पत्तिभुखेन दुर्माग्यरूपेण उक्तं नत्वभा- 
ग्यादित्यमावमुखेन अतस्तथाविधानेन अभाग्यविरदेऽपि भाग्यान्येव ताद्त्वेन परिणतानि 
व्यज्यते तदाह-अच्रासाविति ) 

बहुचरा श्चङ्गाररसव्यज्ञकत्वमुदाहरति--तरुणीति । इयमेषा चक्रंतस्य॒हरिणस्येव चके 
चञ्चटे नयने यस्याः सा सकख्ल्छनानां मोमिमधिवसति सकलबुन्दरीचूडामणिवं प्राप्नोति 
कस्मिन्सति तश्णिमनि तारण्ये कलां कयक्षवि्षेपा्ुपचयसूपां कलर्यति शिक्षयति सति 
अर्थान्नाधिकाये पुनः कस्मिन्. सति भ्रुवोरमर भ्रूलता रिष्यमूते अनुमदनधनुः मदनधनुषः 
कामचापस्य गुरुभूतस्य नु समीपे पटति सति अर्थात् कलाः} गीतिश्छन्दः ।| ११० ॥ 

अत्र सुकुमाराक्चरेण इमनिचा नवं बयः तीयते, तरणत्वे इत्युक्तौ व॒ प्रत्ययस्य प्रौदाक्षर- 
तया वयसोऽपि प्रौदत्व प्रतीयेत, अनुमदनधनुरिति पूर्वषदाथग्रधानान्ययीमावत्तमासे उन्तरप- 
दार्थभूतधनुषोऽप्राघान्यं प्रकट्यता तन्निरपेश्चवश्चीकरणसामथ्यं श्रूल्ता्त्य प्रतयास्यते, तथा 
मोलिमिति कर्मप्रत्ययेन कर्मीभूतसकर्र्खनामोलिव्यातिसूचनद्वास॒सोन्दयातिशयो व्यज्यते 
मोल इत्युक्तौ तु घारस्येकदेशदरत्तिताया अपि सम्भवाद् व्यातिनं प्रतीयेत, एवं चेमनिना- 
दीनामेबोक्तव्यङ्गयव्यज्ञनद्वास श्ज्गाररसन्यञ्जकल्वमित्याह--अत्रेति । 



७८ नागे दवरीटीकोपेते कान्यप्रकाश- 
एवमन्येषामपि - बोद्धव्यम् । वणेरचनानां व्यञ्जकत्वं गुणस्वरूपनिरूपणे 

उदाहरिष्यते । जपिकब्दास्रवन्धेषु नाटकादिषु । एवं रसादीनां पूबेगणितमेदाभ्यां 
सह पड भेदाः । 

( ६२ ) मेदास्तदेकपश्वाशत्-- 
ञ्याख्याताः । 

( ६३ )--तेषां चान्योन्ययोजने ॥ ४३ ६ 
संकरेण त्रिरूपेण संस॒एवा चैकरूपया । 

न केवङं शुद्धा एवेैकपच्चाशषद्धदा भवन्ति यावत्तेषां स्वप्रभेदैरेकपच्चाश्तः 
संरायाऽऽसखरत्वेनानुग्राह्यानुप्राहकतये कव्यञ जकानुप्वेदन चेति च्रिविषेन सङ्करेण 
परस्परनिरपेश्षरूपयेकमरकारया सं सृष्टया चेति चतुर्भिगुणने । 

( 8९ ) वेदखान्िवियचन्द्रः ( १०४०४ )-- 
रुद्धभेदेः सहः । 

( ६५ )--शरेषुयुगसेन्दवः ( १०४५५ ) ॥ ४४ „| 
तत्र दिङ्माव्रमुदाषहियते । 

उपसंहारति-एवमिति । अन्येषां पदेकदेश्चादीना बोढव्यं व्यञ्जकमिति शेषः । 
उदाहरिष्यते भष्टमोल्लासे, अपिशन्दाद् वर्णेष्रपीप्यपिश््दान्नारकरादिपु प्रजन्धेवु रसादयो 
व्यङ्गवा इति शेषः । एवमुक्तरीत्या मेदा्यां पदवाक्यप्रकादयाभ्यां षडिति वाक्य-पद्-पदै- 
कदेश -ग्चना-वरणं-प्रवन्व -प्रकाश्यतया रसरादानामण्शयक्रमाणां षड् मेदा भवन्त्यथ; । 

उक्तभेदान्मरिगणयति- भेदा इति । व्याख्याताः पूरवंगणनेन व्याख्यातप्रायाः | तथा 
हि अविवक्षितवाच्यस्य अर्थान्तरसङ्क्रमितास्यन्ततिरस्छृतवाच्यतया द्रौ मेदो तौ चप्रवयेकं 
पद् -वाक्थयोरिति चत्वारः | बिवक्षितान्यपरबाच्येषु मध्ये असंलष्ष्यक्रमव्यङ्घयस्य उपट- 
चितरीस्या षट् › संलक्यक्रमलूयङ्गयस्य तु. एकचत्वारिचद्धेदाः, शब्दशक्तिमृस्य दवौ मेदौ तौ 
च प्रस्येकं पदवाक्ययोरिति चेस्वारः, अथंशक्युद्धषस्य द्वादश्च मेदाः, ते च प्रवयेकं पदवा- 
क्यपरजन्वगता इति टत्रिंशद् उभयश्चक्युद्धवस्तवेक इत्येकचत्वारिंशद् इति मिलिता शुद्धस्य 
ध्वनेरेकपञ्चाशद्मेदाः ( ६२ ) 

इत्थं श्यद्धमेदानुक्तवा सङ्कीणमेदानाद-- तेषामिति । एक्पञ्चाशतो मेदानां चिरूपेण 
सङ्करेण एकरूपया संख्या च अन्योन्ययो ने परश्परगुणने सति वेदाश्चत्वारः खं बिन्दुः 
अन्वयश्चत्वारः वियद्वन्दुः चन्द्र एक एषां वामतो गणने चदुरुत्तस्चतुःद्ताधिकायुतपरि- 
भिताः ( १०४०४ , मेदाः सम्पद्यन्ते ( ६३.६४ , 

तदेष दशंयति-न केवलमित्यादि । _ यावकिन्त॒ तेषायक्तसंख्याकानां श्चदधभेदा- नामेकपच्चा्चता एकंपचा्यत्संख्याकैः स्वप्रमेदेः चतुर्गुणने त्रिविधेन सङ्करेण साश्चात्थर- 
म्परया बा यथाकथञ्चित् परस्परसापिक्षः संयोगः सङ्करः, तद्मन्नः संयोगः संसृष्टिः } तथा हि एरपञ्चाशतो मेदानां एकपञ्चशता गुणने एकोतरषटश धिकसहखद्वयं भवति योजनं च 
संखष्टयादिचतुःप्रकाररिति तावतां चटुमिर्गणने यथोक्तसंख्या सम्पयते अनुग्राह्यानुम्राहकतया 
अङ्गाङ्गिभावेन सव॑मिदं दद्य मोल्लासे । स्फु्टीमविष्यति | 

ख॒द्धभेदैः सदेति । प्रागुक्तेकपञ्चाशदूमेदैः । 
_ शगः पञ्च इषवः पञ्च युगानि चत्वारि खं बिन्दुः इन्दुरेकः तथा च ( १०४६५ ) इतिं 
मेदाः सम्पद्यन्ते ( ६५ ) 



चतुर्थोल्लासः। ५९ 

खणपाद्ुणिओ दे जर जाआए सुद किपिदे भणिञा। 

सअ पदोहर वच्छदीवरग्मि अणुणिञ्जद चरट् | ११९१॥ 

अत्रातुनयः किमुपभोगलक्चणेऽग्रार्तरे संक्रमतः किमनुरणनन्यायेनोपमाग 

एव व्यज्खये उ्यद्चक इति सन्देहः । 

{नग्धहयामलकछान्तिलिप्रवियतो बेल्लद्रखाका घना. 

वाता; क्ीकरिण. पयोदसुद्रदा मानच्दकेकाः कखाः। 

कामं सन्तु ददं कठोरह्दयो गमोऽस्मि सवं सः 

रेह तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव || ११२॥ 

अत्र छिप्रेति पयोदसुद्रदाभिति चं अत्यन्नतिरष्कृतवाच्ययोः संस्ष्टिः । 

ताभ्यां सह रामोऽष्मील्यथान्तरसङ्कछमितवाच्यम्यानुप्राह
्यालुमाहकमावेन राम 
स 

= 

> 

यासद ष्वनिद्रयसङ्कप्यदाइरति--खणेति । 

शरणप्राधुणिका देवरजायया बुभग | किमपि ते भणिता | 

रोदिति यदपश्चाद्धगवलमीदेऽनुनीयरतां वराकः ।। 

इति संस्कृतम् ! देवरानुरक्तां तरपत्या कट् त मठनेतु देषरं परति कस्याश्चिदुक्तिः । हे 

सुभग सुन्दर हे देवर । ते तव यः क्षम उत्छव्तत्र प्रुणिकःऽतिथिः सा ते तव जाववा 

पस्था. किमप्यवाय्यं भणिता उक्ता सती र्स्य पश्चद्धगे यद्ररमीगहमुररितनगरहं तत्र 

रोदिति अतो वराकी दोनाऽनुनीयर्ता, समाघोयतामिस्यथः ।। १११ ॥ 

अत्रानुनयो रोदननिवत्तरो व्यापारः तेन सम्भोगो व्यङ्गयः गृहपश्च द मित्यनेन विजनता 

क्णप्रघुणिकरेयनेन दुःख'तिशयोचिवयम् । अत्र तादवर्यानु रया किमत्रोपभोगगतः'तिश्व- 

प्रतिर्तये लक्षणथाऽनुनयतेरुग्मोग एतार्थः, उत रेदननिवर्वंकमनुनय एवार्थं उपभोगो व्यङ्गय 

दप्यत्र साचक्गबाधक्रमानामावास्पन्देदस्तदाइ-भव्रेति । एवं चेति व्यङ्गयसन्देहेन एतन्म 

पथाविवक्षितवारपच्चनिविवलितान्यपर्वच्ष्वन्यौरपि सदेदरूपः सङ्कराख्ङ्कारः । 

अनगाह्यानुगराङ्केकव्यज्ञकातुपरवे्रूयोः सङ्कस्योः संबुष्टश्चेकमुदाहर्णमाह-स्निम्बेति | 

विरहिणो रामध्योक्तिः | रिनग्धया सखहणता हय(मलयाऽतिङ्ृष्मया कान्या लिप्तं नित्रिड- 

तम्ब बिधदाकाशं यैस्ते तथा वेल्लन्त्यो वद्यडिक्ततय। बहुतरं योभमानाः सविलासं खेन्तयो 

वा बलाका बकयङ्क्तयो येषु तथामूताः घना मेवा प्य घनाः नि्िंडाः कासं येषं सन्तु, 

तथा शौकरिणोऽग्बुकणदालिनो वाता अपि कामं सन्तु, तथा पयोदो मेषः सुहन्मिवं येषा- 

स्तेषां मयूराणां कडा अभ्यक्तमघुस अनन्दकेका आनन्द जन्या वण्यः कामं सन्तु; तावता 

नते क्षतिरिति मावः | तदेवाह--द्टमतिशयेन कठारहृदयोऽहं रामः सक्दुःखपात्रस्वेन 

प्रसिद्धः अस्मि, मत एव सर्वं पूर्वाक्तोदीपकाविश्चयजनितं क्लेशं सहे; वैदे सीतात 

राजाप्यलास्ोखाच सुकुमारतया दुःखश्षिमा कथं भविष्यति कथं जीविष्यति, ह हा देति- 

निरातसमुद्ायः खेदातिशये, दे देषि ! धौरा भव वैय कुर } शादुंल्विक्रौडितं उन्द्: ॥११२॥ 

द्रवद्रव्यसंयोगविरोषस्य केगनस्याऽमूत्तं वियति कान्स्याञसम्भवात् अचेतने मेषे चित्त- 

तरत्तिविरोषस्य सौहृदस्यासम्भवाच व्यापने पनं केकाद्यनुबन्धित्वे सौददं चतत्यन्ततिरस्करतम्+ 

तयोश्च परस्यरनिरपेक्षतयाऽवस्थानात्संदटिः तन्पूलिकैव ध्वन्योरपि संसृष्टिः एवमत्य- 

न्ततिरस्करतवाच्यध्वमिम्धां सह॒ अर्थान्तरसडक्रमितवाच्यस्व ध्वनेरनुग्राह्यानुग्रादकमावेन 



८० नागेदवयेरीकोपेते काव्यप्रकारो- 

पदटश्षणेकत्यश्चकानुप्रवेशेन चा्थान्त -संक्र मतवाच्यत्तष्वन्योः सङ्करः । पएवम- 
स्यद^युद्ाहायम् । 

उति काव्यप्रकाशे ध्वनिनिणयो नाम चतुश्ल्किसः। 

अध पञ्चनरद्सक्तिः। 
एवं ध्वनो निर्गोति गुणीभूनव्यङ्खयप्रभेदानाद-- 

( ६६ ) अगूहमपरस्याङ्ग वाच्यसिद्धयङ्गमस्फुटम् । 
न्दिग्धतुल्यव्राधान्ये काक्वाक्षिप्ठमसुन्दरम् ।। ४५ ॥ 

व्यङ्खयमेवं गुणीभूतन्यङ्खयस्या्टौ भिदाः स्मृताः । 
कामिनीक्ुचकलटरावद् गूढं चमत्करोति, अगूढं तु स्फुटतया वाच्यायमान- 

मिति गुणीमूतमेव । 
अगं यथा- 

यस्यामुद्धत्कृततिरस्छृतिरेत्य तध्रसूचीव्यधठ्यतिकरेण युनक्ति कर्णो । 
काच्ीगुण्धथनभाजनमेष सोऽस्मि जीवन्न सम्धरति भवासि किमावहामि॥ 

सङ्करः | रामपदेन च रामपदसरूयेकव्यज्ञक्रानुप्रवेरोन भर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरसष्वन्योः ङ्क- 
रस्तदाह--अप्रेत ) 

इति काव्यप्रकारो नागेच्रीदीकायां चतु थाल्खासः | 
एवं मेदप्रमेदाभ्यां ध्वनौ उत्तमकाथ्ये निर्णीते प्रदरिते गुणोमूतव्यङ्गयस्य मध्यमकाव्यस्य 

प्रभेदान् अवान्तरभेदान् आह अवसरसङ्गत्या दश्चवतीव्यथः--अगूढमिति । गूढम् 
यपद्ुदयेरपि श्चिति संवेद्यम् अपरसरवाक्यताययविषयतया प्रधानस्य अङ्गमुपकारकं वाच्यस्य 
दुःखसवेद्यं सं दिग्धेति संदिग्धप्राघान्यं वुल्यप्राघान्यञ्चति द्वयं बाच्यव्यङ्ग ययो चमल्कारजनने 
संदिग्धं सन्देहविषयीभूतं प्राधान्यं यत्र तत् । वाच्येन तुल्यं समानं प्राचान्यं यत्र तद् वाच्य- 
ग्यज्खघयेो्॑योरपि चम्तारजनने क्षमखन्तुल्यता काक्वा ध्वनेर्विकारेण आ्षिप्तं इटिति 
प्रकारितम् असुन्दरं वाच्यपि्वयाऽचाख ए वंभूतं व्यङ्घं रुणोभूतव्यज्गये मध्यमकाव्ये भवती- 
त्यर्थः । एवमेतेन कारणेन गुणीमूतव्यज्गयस्य अष्टौ भिदा मेदाः स्मरताः कथिता इति 
कारिकाथंः | ( ६६ ) 

गूढश्य मुख्यत्वं सदृष्टान्तमाह--कामिनोति । यथा कामिनी चक्रश्चस्य श्ञ्चिद्म्. 
टतानिचन्धनमेव चारुत्वं वथा सद्टदयंकवेद्यमेव व्यङ्गं ध्वनित्वमुपयाति अद्दयरपिं वद्यं त 
गुणीमूतव्यङ्गयमेवेति भावः 

तत्रागूढव्यङ्गयमर्थान्तरसंक्रमितवाच्यग्रदाहरति-- यस्येति । कीचकपराभवं निवेदयन्ती 
प्रोपदोम्प्रति ब्रदन्नलासूपस्याज्ञुनस्योक्तिः । यस्य मम अषुहत् शलः कृता ॒तिरस्कृतित्तिर- 

स्कारो येन तथामूतः सन् एत्य स्वयमेव मच्छरणमागव्य कणो स्वस्येव भवणे त्तया सूच्या 
खोदद्यलछाकया यो व्यधः वेधतस्तस्य व्यतिकरेण पएःन्ःपुन्येन युनक्ति सम्बध्नाति शरमागतस्य 
शत्रोस्तपतयखाकया कणवेधनमिति पाश्चाव्याचारः, पुरा मन्नामश्रवणेनैव शत्रवो निनात्मानं 
धिक्करुवन्तः स्वहस्तेनैव कणवेधं कृता आरणमायान्तिस्म | स एषः अहं सम्प्रति इदानी 
काञ्ीरुणस्य मथनं गुम्फनं तस्य भाजनं पात्रमस्मि तन्न नियुक्तोऽस्मि अतो जोवन्न भवामि 
न जीवामि. मतः किमावहामि किं करोमीत्यथः । वसन्ततिरुका छस्दः ॥ ११३ ॥ 



पश्चमोल्लासः) ८१ 

अत्र जीवन्नित्यथोन्तर संक्रमितवाच्यस्य । 
इश्निद्रकोकनदरेणुपिश्चङ्धिताङ्धा गायन्ति मञ्जु मधुपा गृहदीधिशाघु । 
एतच्चकास्ति च रवेनेवबन्धुजीवपुष्पच्छदाभपरुदया चख्चुम्बिचिम्बम् ॥ ११४ 
अत्र चुम्बनत्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्य । 

अत्रासीत् फएणिप।श्चबन्धनविधिः शक्त्या भवहेवरे 
गादं वक्षसि ताडिते हनुमता प्रोणाद्िरत्राह्तः | 
दिव्येरिन्द्रजिदत्र छक्ष्मणशरैर्छोकान्तरं प्रापितः 
केनाप्यत्र म्रगाक्षि ! राक्षसपतेः त्ता च कण्ठाटवी )} ११५ ॥ ( १) 

अत्र केनाप्यत्रेत्यथशक्तिमूखानुरणनरूपस्य । “^तस्याप्यत्र” इति युक्तः पाठः ! 
अपरस्य रसाेवाच्यस्य वा वाक्यार्थीभूतस्य अङ्क रसादि अनुरणनरूपं वा । 

अत्र जीवन्निति पदं प्रकृषटजोवनं लक्चयति नजा तदभावबोषे अनुतापादेव जीवनं निन्द- 
तीत्यनुतापातिश्यो व्यङ्गयः, स च स्वजनवेद्यत्वादगृढः ¦ इलाव्यजीवितत्वस्येव लक्ष्यत्वे ठु 
अर्थान्तरसङ्क्रमः। 

अगूटमेव व्यङ्कघमत्यन्ततिरस्छृततराच्यमुदादरति--उननिद्रेनि ! अतिश्रमाकपतयाऽना- 
कटितप्रगोधसमयां नायकेन सह संघं सोभ्ध्रति संख्पा उक्तिः} उनिद्रं विकसितं यत्को- 
कनदं रक्तपद्म तस्य रेणुना परागेण पिशङ्कितानि विश्चङ्गवर्णानि अङ्खानि येषान्ते मधुषा भ्रमय 
गृहदीर्धिकायु गृहवापोघु मज्ञ मनोहरं यथ। स्यात्तथा गायन्ति गुज्ञारवं कुवन्ति । ननु सूर्यो 
दयो मया प्रतीशयतेऽत आश्--एतदित्नि । परतद्रवेः सूर्य्य भिम्व्रं मण्डटं चकास्ति प्रकाश 
ते १ कोटक उदयाचछचुम्बि तत्संस्पश्चि, भत पव नवस्य नूतनघ्य अन्धुजीवयुष्च्छदस्य भामा 
कान्तियंश्मिस्तत् । वसन्ततिलका छन्टः | ११४ ॥ 
अत्र मधुप इत्यनेन मचा अपि जागरिता इति ध्वनिः । अत्र चुम्बतेवं््रसंयोगो गख्यो- 
ऽथः, स चाचेतने रविजिम्बे बाधित इति संयःगमात्रं लक्षयतोऽप्यास्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वम् } 
व्यङ्खवश्चास्योषःकालारम्भ ; स च वाच्यायमानतयाऽगूढट इति गुणोगूतन्यङ्गयरूपं मध्यमका- 

व्यमिदं तदाह-अत्रेति ¦ व्यज्खगयमगूढमिति रोषः 
अगूढमेव व्यङ्गघमर्थशक्तिमृर्व्यङ्गय उदाहरति--अत्रालोदिति । बाङसयमायण- 

नाटके सौताम्प्रति अयोध्यामागच्छतो विमानस्यस्य रामस्योक्तिः । एकस्या एव॒ समरसुव- 
स्तत्ततकर्माधारतया नवनवायमानाद्मुतरसालम्ननतेन पुनः पनसत्रैयस्योषादानम् । दहे 
मरगाक्षि ! अत्र समरयुवि फणिपारेन नागपारोन यद्बन्वनम् क्मणस्य मम च तस्य विधि 
रासोद् विवेदुंदरुंडष्यत्वात् खपराभवगृडनम् । शक्रया आयुवविरोषेण भवत्याः देवरे ल्दमणे 
वक्षसि उरसि गादं टं ताडिते सति हनुमता द्रोणाद्िः न स््ौषघमात्रम् माह्ृतः भानीतः 
अनेन हनुमतो विक्रमप्रकाश्चनम् भवद्देवरे इत्यनेन वात्ल्यपकाश्चनम् शन्द्रजिद्राक्णपुतः 

दिव्यैः दिवि भवैः श्््मणद्रैः छोकान्तरं स्वर्ग प्रापितः गमितः इन्द्रजिदित्यनेन इन्द्रोऽपि 
रक्मणग्रकषंः । राक्चसपते रावणस्य कण्टरूपाऽय्वी अरण्यं केनाऽपीति व डेलायाम् ; त्ता 

छिन्नेत्यथः । घीरोदाच्तन रामेण स्वाहङ्कारपकटनमिभा मयेति नोक्तम् । डितं छन्द्ः।} 
अत्र॒ केनापीत्यथंशक्तिमूलं संलकषयक्रमं रामल्पं वयङ्गवमगूदन्तदा्--अत्रेति । 

अनुरणनरूपस्य व्यज्गचस्यागूदत्वमिवि रोषः । केनापयतरेयस्य॒स्थाने _ तस्याप्यत्रेति पाठे 

गूदवया ध्वनित्वमिति स॒ पाठो युक्तः । तस्येत्यस्य वत्तल्ममावाविश्चयत्वेन. स्यात्यैस्ययः ॥ 
अपरत्यज्गमिति द्वितीयं भेदं ॒वृणोति--अपरस्येति । अपरश्दा्माह--एसादेरि 

& का०प्र० 



८२ नागेश्वरीदीकोपेते काव्यध्रकास- 

यथा--अयं स रदानोत्कर्षो पौीनस्तचविमदेनः । 
नाभ्युरुजघनसपरी नीवीविंसनः करः । ११६ ॥ 

अच्र श्यङ्गारः करुणस्य । 
कैटासाख्यभाट्लोचनरुचा निवर्तिताछक्तक- 

व्यक्तिः पादनखदुतिर्मिरिसुवः सा वः सद्ा त्रायताम् । 
स्प्ाबन्धसमृद्धयेव सुहृदं शूढा यथा नेत्रयोः 

कान्तिः कोकनदानुकारिखरसा सद्यः समुसायंते ॥ ११७ ॥ 
अत्र भावस्य रसः। 

अव्युद्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः.स्फारास्तथाम्भोधयः 
त्यादि । भादिना भाव~रसामास-मावामाक्त-भावक्ान्ति-भावोदय-भावसन्वि-मावश्चवल- 
तारूपस्यासंलक्यक्रमस्य संलक्षयक्रमस्य च ग्रहणे, वाच्यस्य वाक्यार्थस्य वाच्यार्थं विशिनष्ि- 
वाक्यार्थीमूतस्येति । वःक्यतादयस्यंविषयतया प्रघानस्येत्य्थः । भङ्गम् उपकारकम् उत्क- 
घ॑कं वा रसादि मसंलक्षयक्रमरूपम् यनुरणनरूपम् संरुश्यक्रमम् एवं चा संल्दयक्रमं मनसा. 
नाभसंर्श्यक्रमं चेति द्विविधमपराङ्गं व्यज्कयमिति भावः । 

रसस्य रसाङ्गतायाम् अपराङ्गव्यक्ञयं मध्यमकाव्यसुदादरति--अयं स उत्ति) महा- 
भारते स््ीपवेणि भूरिश्रवसो रणभूमिषतितं हस्तमादाय तद्वभूप्रलापोक्तिः । स पूर्वानुमूत- 
रशनोककपंणादितत्तच्छङ्गारावस्थः करो स्तः अयं इद्यमानदुखस्यः, कथंमूवः १ रश्नायाः 
काञ्च्या उत्कर्षो आकषंकः, तथः पीनयोः पुष्टयोः स्वनयोविंमद॑नो विमदंकारी, तथा नाभिश्च 
ऊरू च जघनं चेतानि स्पृ्यति तच्छोरः, तथा नीव्याः नाभितल्पसनग्रन्येः विल्सनः 
विमोचकः ¦ “(जघनं कव्पुरोभागः इति मेदिनी ॥ ११६ ॥ 

सत्र श्रङ्गारस्य करुणरसपोषकत्वेन श्ङ्ारः करणस्याङ्गमित्याई-अत्रेति | अङ्गमिति 
रोषः । अत्र करुणरस एव प्रधानं ओोकस्योल्वणतया कसणस्यैवास्वादगोचस्ात् शोका 
वेशाच्छङ्गारस्यापुषटत्वेनाङ्कस्वमिति । 

रसस्य मावाङ्गतायामपराङ्गव्यङ्गवं मध्यमकाव्यसुदाहरति-कैरासेति । भगवति भवे 
प्रणतिपरे सति भवान्या मानभङ्गेन नेत्रारण्यनाशवर्णनम् ] गिरियुबो भवान्याः सा पादनखानां 
दतिः बो युष्मान् सदां त्रायतां रक्षतु, कीटषी १ कैलासः आलयः स्थानं यस्य तस्य दामोः 
भाकसम्बन्विनो लोचनस्य स्चाऽरणकरान््या निर्वर्तिता: संपादिता अकक्तकस्य लाक्षारसस्य 
व्यक्तिः प्रकटता यस्यां सा एतेन शिवस्य मवानीपादपतनं वन्यते, सा का १ यया नखचयुत्या 
सुदं यथा तथा रूढा प्रहा कोकनदस्य॒रक्तो्कल्य अनुकारः साह्यं यस्यां सा, अत 
एव॒ सरसाऽतिद्ययिता नेत्रयोः कान्तिः कोपजनितश्चोणन्यतिः सव्रस्त्षणं समुत्सार्यते 
निष्देषं दरीक्रियते। अन्नो कषते- स्पधि ; स्धांया विजिगीषाया बन्धेन सातत्येन 
समृद्धया अतिदीप्ततयेष | ११७}; 

अत्र नायतामित्यनेन प्रतीतस्य कविनिष्ठपार्दतीविषयकर्याख्यमावस्य भवनिष्ठपार्दती- 
विषयक्म्भोगरूपः श्ज्ञारोऽङ्गनितयाद्--अत्रेति । कविनिषठपावतीविषयकप्रीतिषूपमावे 
भनानीषरमेश्वरयोः श्वद्धारोऽङ्गमिति भावः| 

नास्य भाविङ्घतायामपराङ्गव्यद्गयं मध्यमकाव्वबुदाहरति-भ्यु्ा इति । प्चाश्च- 
रीनामा कविर्न स्तौति । भत्र पूर्वां ह पृथ्वीति उत्तरां राजननिव्यप्यादारः । अव्यु 
ऋलुज्गता निरयः पवताः परितः सर्वतः सुरन्ति = समन्ताद्याप्य तिष्ठन्ति, तथा 
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_ तानेतान्पि विधरती किमपि न क्छान्ताऽसि वुभ्यन्नमः 
आश्चयण मुहुमुहुः स्तुतिमिति प्रस्तौमि यावद् मुव 

तावद्विभ्रदिमां स्परतस्तव युजो वाचस्तता युद्रिताः। ११८ ॥ 

अत्र भूविष्रयो रत्याख्यो भावो राजविषयस्य रतिभावस्य । 
वन्दरीकृत्य चप रषा भृमटरस्ताः परयता प्रयसा 

रिष्यन्वि प्रणमन्ति छान्त परितदचम्बन्ति ते सेनिकाः | 
अरमाकं सुकृतैदशोर्निंपततितोऽस्यो चित्यवःरांनिषे 

विध्वस्ता विपदोऽखिखास्तदिति वैः प्रवयर्थिभिः स्तूयसे ।॥ ११९॥ 
सव्र भावस्य रसाभास-भावामासौ प्रथमाधद्वितीयाधंयोत्यौ । 

अविरलकरवाङ्कम्पनेध्र कुटी तजनगजनेमुहूुः । 
दटेरो तव वैरिणां मदः स गतः क्वापि तवेक्षणे क्षणात्} १२०॥ 

अव्र भावस्य भावप्रशमः । 

स्फारा अतिविस्वृता अम्भोधयः समुद्रा अपि स्फुरन्ति, हे पृथ्वि! तानेतान् गिरिसमृद्राच् 
विश्र्यपि घारयन्त्यपि त्वं किमपि किंचिदपि न क्लान्ता न ्रान्ताऽसि, अतस्तुम्यन्नम् इति 
मुवः प्रथिव्याः स्तुतिमाश्चयंण गिवांदिषारणेऽप्यक्लमादाश्चयं यावन्दुहू्युहुः प्रस्तौमि करोमि 
तावद् दे राजन् | इमामेतद्िशिष्टां भुवं जिभ्रत् पाछ्यन्नेव तव युजो न तु भुजौ स्मरतः वतो 
भुजस्मरणाद् वाचः पृथिवीस्वुतिरूपा मुद्रिताः, सङ्कुचिता इत्यथः । ादृख्विक्र)डितं छन्दः। 

अत्र भूविषयक्कृविनिषठरतिमावो राजविषयक्कविनिष्ठरतिमावस्याङ्न्तदाई--अत्रेति । 
रसामास-मावाभासवोमविाङ्गतायामपराङ्गव्यज्गघं मध्यमकाव्यमुदाहरति-बन्दीकृर्येति । 

कश्चिकवौ राजानं स्तीति हे दप ! ते तव सैनिका भयः येषां द्विषां रिपूणां सृगदयो हरिण- 
धीरन्दीकृत्य हठादाकृष्य पदयतां प्रेयसाम् अनादरे षष्ठी पद्यवः प्रियतमाननाद्त्य ता मृग- 
शः हिर्ष्यन्ति आलिङ्गन्ति प्रणमन्ति रिर सया कोपश्चान्तये च पादपतनेन धरसादयन्ति 
लान्ति आदानं कवन्ति भात्मसात्छुवंन्ति परितः कामशालानुक्तस्थटेऽपि उन्मत्तवच्चुम्बन्ति, 
इत्थमटचितप्रवतविताऽपि त्वं तैः प्रत्याथिभिर्वेरिभिः इति अमुना प्रकारेण स्तूयसे । कथम् 7 
हे ओचित्यवार्निधे आचिव्यसमुद्र | मस्माकं सवेषां सुकृतैः पुण्यं: दशोर्भिपतितोऽसि 
चक्षुषो गांचप्तां प्राप्तोऽसि तत् त्वदशनादखिला विपदो विपत्तयः भस्माकं ध्वस्ता नष्ट 
इत्यथः । ओदुलूविक्रोडितं छन्दः ॥ ११६ ॥ 

अनर सेनिकनिष्ठः श्ृङ्कारोऽमनुरक्तस्रीविषयतया परल्रोभिषयकतया च प्रथमापे प्रवृत्तः | 
द्वितीयार्धं तु प्रत्यथिनिष्ठरतिरूपो भावो राघरूपञ्च्रुविषयकतयाऽऽहायंस्वेन प्रत्तः उभावप्य- 
नो चिव्यप्रद्रचत्वादाभासरूपौ तौ च रसाभास-भावाभासो राजविषयककविनिष्ठरत्याख्यमाव- 
स्याङ्गमूताविव्याह-थ्ेति ! यत्र च स्सामासस्य भावामासस्य वाऽङ्गत्वेन ऊ्जस्विनामाख्ङ्कारः । 

मावञ्चान्तेमावाङ्गतायामपराङ्गव्यज्गघं मध्यमकन्यमुदाहरन्ति-अ विरलेति । दे राजन् 
अबिरलनं निरन्तरं करवालस्य खङ्गस्य क्पनैभर'कुटकरणेस्तर्जनैः छिन्धि. मिन्धीत्येवंसूपेगरजने 
िंहनादसूपैः धान्येन धनवानितिक्छङ्ृत्यादित्वाचतीयाया अभेदोऽथः, एतद्रपो यस्तव वैरिणां 
मदो मदकारयम् अस्माभिः महुः दद्र दष्टः, स मदः तवेक्षणे तकत के दने सति 
श्चणात्क।पि गवः पलायित इत्यथः ¦ वेताटीयं छन्दः ॥ १२० ॥ 

अत्र वैरिणो मदाख्यो गर्वरूपो भावस्तस्य प्रञ्चमः शान्तिः कविनिष्ठराशचविषयक्रति-, 



ष्ट नागेश्वरीदीकोपेते काव्यप्रकासे- 

साकं कुरङ्गकटस्चा मधुपानलीलां कतुं सुहृद्धिरपि वैरिणि ते प्रत्ते ¦ 
अन्याभिधायि तव नाम विमो ! गृहीतं केनापि तत्र विषमामकरोदवस्थाम्।।१२१।४ 

अत्र त्रासोदयः । 
असोढ! तत्कालोल्छसदसहभावस्य तपसः 

कथानां विश्रम्भेष्वथ च रसिकः दोख्दुहितुः । 
प्रमोदं बो दिइयात्कपटबदटुषेषापनयने 

त्वरारोथिल्याभ्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः । १२२॥ 
अच्रावेगपययोः सन्धिः । 

पशयेकश्चिच्चल चपर रे का व्वराऽदहं कमारी 
हक्ताखम्बं वितर ह ह हा व्युक्रमः क्वासि यासि। 

इत्थं प्ृथ्वीपरिबृढ ! मवद्विद्िषोऽरण्यव्त्तः 1 
कन्या कञ्िरफरकिसख्यान्यादद्ानाऽमिधत्ते । १२३॥ 

भावेऽङ्गमित्याह--अन्रेति } मावस्य कविनिष्ठरजविषयकरत्याख्यभावस्य भावप्रशमः मदरूप- 

भावस्य शान्तिः अङ्खमिति रोषः । 
भागोदयस्य मावाङ्गतायामपसराङ्गव्यज्गवं मध्यमकाव्यसुदाहरति-साकमिति | दहे 

विभो } राजन् ! ते तव वैरिणि रतौ इुरङ्गकटया वाटमृगनेत्रया सुदहुद्धि; लिनिग्धैरि साकं 
मधुपानलीला मद्यपानक्रौडां कठ प्रहतते पति अन्याभिधायी नेकाथैकतया लद्धिननस्यापि 
बोघके तव नाम तद्वाचकं पदं कतुं केनापि जनेन र्दीतसुचारितं सत् तत्र वैरिणि विषमां 
कम्पादिकत्रीमवस्थां द्ामकयोदिस्य्थ. । वसन्ततिलका छन्दः | १२१ ॥ 

यत्र॒ विषमावस्थाव्यङ्खयस्य चास्ल्पभावस्योदयः कविनिष्टयाजविषवकरव्याख्यभावस्या- 
ज्गमित्याह- अत्रेति ! घ्रासोदयः चासरूपव्यभिचारिभावस्योदयः अङ्खमिति शेषः । 

भावसन्धेमावाङ्गवायामपराङ्गव्यङ्गयं मध्यमकाव्यगुदाहरति--असोदेति । तपः कुर्वतीं 
भवानीं बटुवेषेण छख्यतो महादेवस्य वणनमिदम् ! कपटेन यो बयेव्रं्यचारिणो वेषः 
कृत्रिमाकारविशेषस्तस्यापनयते त्यागे युगपत् समकालमेव खराेथिस्याभ्यामभियुक्त आक्रान्तः 
स्मरहरः शिषो वो युष्मभ्यं प्रमोदमानन्दं दिश्यादद्यात् , खरारोथिल्ययोहंतुगमं भूते विदयेषणे 
आह-तत्कारे पावा; बालत्वकाले उल्लसन् प्रादुंबन् असदभाषो दुःसदप्वं यस्य तस्य 
तपसोऽसोटा सोदुमसमथः फल्दने विरम्बयितुमक्षमः, अथ च शेर्दुहितुः पार्वत्याः कथानां 
विश्चम्भेषरु विच्वस्ततया क्रियमाणकथामु रसिकः प्रीतिमानिव्यर्थः } खिखरिणी छन्दः |] 

अत्र स्मरह्गत्योः स्वरापद्-दोथिल्यपदगम्ययोरावेगधेर्याख्ययोर्भावयोः सन्धिः कवि 
निष्ञ्चिषविषयकरतिभावस्याङ्गमित्याह-अतरेति । सन्धिः कविनिष्ठशिवविषयकरतिभावस्या- 
ङ्गमति रोषः } भावसन्धिरख्डारः | 

भावद्चनलताया भावाङ्गतायामपराङ्गव्यङ्गघं मध्यमकाव्यमुदाहरति-परयेदिति । 

फशद्याहरणसमये कर्मिश्चित्कामुके जातानुरागाया वेननपकन्यायां उक्िब्णनम् } हे 
पृथ्वीपरिद भूसवामिन् ! अरण्ये इृ्तिक्॑त॑नं यस्य तस्य वनवासिनः मवदिदविषस्त्वच्छत्रोः 
कन्या कुमारो फलानि किसलयानि कोमल्पल्ल्वांधाददाना गहती सती कञ्चिःकासुकमित्थ- 
मभिधत्ते वक्ति, कथम् ? कश्चिजनः पश्येदिति शङ्का अतः रे चपर स्वच्छन्दा चरणील ! 
चछ अपसर इति रागानुविद्धाऽपूया का त्वरा सत्वरं जिगमिषावारणायेयं ध्वनिः अहं कुमारी 
अस्मि अनेन कमायाः स्वातन्त्यं नोचितमिति स्मृतिः दस्वारम्बं दस्तरूपमवलम्बनं वितर - 
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अत्र शङ्काऽसुयाधृतिम्परतिश्रमदैन्यविवोधोष्सु्यानां शबवङ्ता । 
एते च रसवदाद्यल्ङ्काराः। यद्यपि मावोदयमावसन्थिभावशरवटसानि 

नालङ्कारतया उक्तानि, तथाऽपि कश्चिद् व्रयादिव्येवमुक्तम् । 
यद्यपि स नास्ति कथिद्धिषयः, यत्र ष्वनिगुणीमूतव्यङ्गययोः म्वप्रभेदा- 

दिभिः सह सङ्करः संसखष्टवौ नास्ति, तथाऽपि श्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति 
कचित्केनविद्यवहारः ¦ । 

जनस्थाने भ्रान्तं कनक्रमृगत्ष्णान्पि्तघया 
वचो वैदेहीति प्रतिपदं दभ्र प्र्पितम् । 

छृतालङ्काभतुदेदनपरिपादीषु घटना 
मयाऽऽग्रं रामत्वं कुराखवसचुता न त्वधिगता ।। १२४ ॥। 

देदीति श्रमः, दृददैेति ताट्चवाक्यप्रयौगज्नकमावजं दैन्यं व्युक्तमः कन्यागमनरूपविपरीता- 
चरणं जायते अव विरोधः अमीति खभिव्यथं विभक्तिपरतिरूपकमग्ययम् त्वं क कुच फसी- 
स्योरयुक्यन् । मन्दाकान्ता छन्दः | १२३ ॥ 

अत्र शङ्कादीनां - पूर्पपमदनोत्तरोत्रोदयरूरा सवलता दपविषयककविनिष्टस्याख्य- 
भावरयाङ्मिव्याद-अत्रति ) 

ते च गुणोमूतव्यङ्खवाभिघाने उदाहरिष्यन्ते इति चटुर्थाल्लासोक्तस्वव्चनं सङ्गमयति-- 
एते चेनि । एते एव गुणःमृता रसादयो रसवदाद्यलङ्कासत्यपदेःं लभन्ते रसवत्-परेय-ऊजं- 
स्वि-समाहित-माबोदय-भावसन्वि-मावद्चव्छताश्चति सप्त॒ रसवदादयोऽशङ्काराः पूवमुक्तास्त 
पव अयं स्न रस्नोक्कषव्यादिमिर्दाह्ृता इति भावः) 

ननु गुणोभूतो ससो रसवद् भवस्तु प्रेयः रसश्स-मावाभासौ ऊजस्वि-माव्ान्तिः 
-समा हितः इव्यस्येव पूवंपामलङ्कारव्यपदेद्यः अतो रसादिचवुष्टयस्य रस्वदायल्ङ्कारतवं युक्तम् ; 
न तु माकोदयादीनां प्राचीनैरनुक्ततवादिति शङ्कामटुवदति--यद्यपौति । समाधत्त-तथ।- 
पीति । अवं मावः-परोक्कषंकखस्यालङक।रखन्यवहारीजस्य गुणीमूतस्सादाविव मावोदया- 
दावपि स्वाद्धिनिगमनावरिरहेण मावोदयार्दानामपि अलङ्कारत्वमिति कश्चिद् ब्रूयात्तदा किमुत्तर 
मिति तेऽप्यर्ङ्कारतया मयोदाद्ता इति । 

नन्वयं स रसनोत्क्षीव्यन्च प्रकरणगम्यस्य करणस्य प्रधान्येन ध्वनित्वे सम्भवति कथं 
गुणमूतन्यरग्यतेत्याश्च्कते --यद्यपोति । सखप्रभेदादिभिः ध्वनिगुणीमूतव्यङ्गथयोयंः -प्रभेदो- 
उवान्तरमेदः आदिना विजातीयप्रमेदपरिपरहः | समाधत्त-प्राधास्येनेति) प्राधान्येन 
व्यपदेशा भवन्तीति न्यायेन यच यन्षुखेन चम्त्कारस्तत्र वेनैव व्यवहार इति भावः | 

अथ शन्दद्यक्तिमृच्ानुरणनरूपीपमालङ्कारस्य लक्षयक्रमस्य वाच्याङ्गतायामपयाङ्गन्यज्खं 
मधघ्यमकान्यमुदाहरति- जनस्थान इति । हनुमन्नाटके भद्वाचस्यतेरिदं पद्यम् । मया 
रामत्वं रामघन॑ माप्तं परन्तु कुश्चलं परिणामहुरसं वसु धनं यस्य तद्धावः अथवा कुद- 
ख्व सुतौ यस्याः सा सीता नाधिगता न प्राप्ता! कथं च रामं प्राप्षमित्याह--कनकस्य 
सुवर्णस्य युगे अन्वेष्रणे या ठृष्णा कनके या मृगतृष्णा निष्फलाश्चा सैव कनकमृगे मारीचे 
तृष्णा तयाऽन्िता विवेकरदहिता धीर्यस्य तादृशेन मया जनानां स्थाने ्ामनगरादो भ्रान्तं 
भ्रमणमेव जनस्थाने दण्डकारण्ये भ्रान्तं श्रमणं कृतम् । वै निश्चयेन देहि प्रयच्छेति कचो 
वचनमेव वैदेहि जानकि ! इति प्रविपदं परिस्थानम् उदुगतमुत्थितं अश्रु यत्र तद्यथा तथा 
अल्पितं बृथेबोक्तम्, भवमेरणकतुर्धनिकस्य परिपादीषु सेवास्वनाघ अकूमत्यथं का घथ्ना 
न कृता इति वद; अथवा कामतुः कुस्सितस्वामिनो वदनपरिपायषु मिथ्यामाषण- 
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अत्र शब्दशचक्तिमूखादुरणनरूपो रामेण सहो पमानोपमेयभावो बाच्याङ्गतां नीतः 
आगत्य संप्रति वियोगविसंष्टुखाङ्को 

सम्भोजनी क्वचिदपि क्षपितत्रियामः । 
एनां प्रसादयति परय रानेः प्रभाते 

तन्वङ्गि ! पादपतनेन स््खररिमः ॥ १२५॥ 
अत्र नायकनरत्तान्तोऽथेशषक्तिमूखो वस्तुरूपो निरपेक्षरविकमङिनीडत्त न्ता. 

ध्यारोपेणेव भ्थितः 
वाच्यसिद्धयङ्क यथा- 

भ्रमिमरतिमछसृद्टदयतां प्रख्यं मुच्छ तमः शरीरसादम् } 
प्रकारेषु धटना उपायः एव छङक(मतु र्वणध्य वदनपरिपार्यां सु्लगङ्क्तौ इदुघयना 
शरसंयोजना अलमत्य्थं कृत्थः । अत्रोक्तरीत्या इडेषोपस्थिवानां पदार्थानाममेदारेषा 
द्रामस्वोपपत्ति; ॥ १२४ ॥ 

अचर शब्दशक्तिमहिम्ना पादत्र्रद्योव्या प्रकृताप्रकृतयोः कवयितरूरामयोर्पमा मथाञ्पं 
रामस्वमिति वाच्याया रामतप्रप्तेरुपकारकतयेव कवेरभिप्रतेति उपमाया वाच्या ज्खन्तदाह- 
अत्रेति } उपमानोपमेयभावः साम्यं वाव्याङ्गतां वाच्यत्य मयाऽप्तं रामत्वमिवयश्य अङ्खताम 
उक्करषंतां नीतः प्रापितः जनस्थानादिश्चन्दानां पस्वियसदत्याच्छःः शक्तिमूख्ता ! 

अथंद्चक्तिमृलानुरणनरूपस्य ख्श्यक्रमश्य वस्तुनो वाच्याङ्गतायामपयङ्गव्य्गधं मध्यम 
काव्यमुदाहर्ति--आगन्येति । मोग्ध्याद्धिनैवानुनयं व्यक्तमानां प्रति सखा उक्तिः | हे 
तन्वङ्गि ! कचिदपि कचिदेव द्रपान्तरे एवं नायिकन्तरगहे क्षपिताऽतिवाहिता चिग्रामा 
रात्रियन तथाभूतः सहखरदमिः सूयः श्ंप्रति प्रभाते जाते सति शनैरतिमीत इवातिरजित 
हव मन्दम्मन्दमागत्य एतामम्भोजिनी कमलिनामिव नाधिकं पादपतनेन किरणसंयोगेनैव 
चरणपतनेन प्रणामेन प्रसादयति विकास्यत्येव अनुनयति एतत्पदय । कोटशोम् ! द्वीपान्तरे 
सुस्वरेण यो वियोगः सम्बन्धाभावः स पव वियोगो विश्दस्तेन विसंज्ञं संकुचि- 
ताङ्खोमेव सन्तापकादयादिना विषमाङ्ग)मियथंः । वसन्ततिलका छन्दः ॥ १२२ ॥ 

अन्न सहखरदिमरिस्यनेन बहुनायिकाक्ं ध्वन्यते, तथा च बहूनायिकानपि स्वयः 
मेबागत्य पादपतनेनानुनयतीति कामिनोन्यवहारः स्वं पुनबंहूतरकालं परनायिकासक्ते धूर्तं 

अनुनयं विनैव मानं स्यक्त्वा प्रसन्नासोदयुपारम्भः, एवं च नायकनायिकादृत्तान्तकथनमेवा 
भिप्रेतम् । स च वृत्तान्तो व्यज्यमानः वाय्ये रतिकमलिनीबृत्तन्तेऽमिन्नतया चारोप्यमाणः 
तस्य प्रकृताथतां संपादयन् तद्त्कषंमाधत्ते दत्यङ्गतयेवास्ते अयमेव समामोक्त्यलङ्कार इत्या- 
शयेनाह--अत्रेति । नायकेयत्रेकरीषेण नायकनापिकयोरितयर्थः । इन्तान्तो व्यवहारः 
वस्तुरूपः । नोपमारूपक्रध्वनी तयोविषयामावत् ।- निरपेक्षेति । अप्रडतडत्तान्तोपस्थ्विं 
विनापि वाक्याथंपयेवसानान्न तत्साकांकषत्वम् । अस्याः गङ्गयोक्तर्वाच्योकर्षकतेन वाच्येन 
सह॒ सम्बन्धं च दद्ययति रविकमलिनीस्यादिप्रकृतम्यवहारेऽप्रकतव्यवहारारोपरूपायां समा- 
सोक्तो व्यज्गधार्थोपस्कृवकाय्यस्येव प्राषान्यारमासोक्तित्वम् , तथा प्रङृत(पकृतदत्तन्वयोर- 
रोप्यमाणायोपविष्षयत्परूय एव सम्बन्ध इति दिक । 

कान्यसिद्अङ्गव्कज्खयं मध्पमकान्यमुदाहरति--वाच्येति 1 इदं द्विविधं एकवक्तृकपद्- 
चाय्याङ्गम् अन्यवस्तृकपदकवान्याङ्गं चेवि | - 

तच्राथमाह--धमिमिति । नायकाय नायिकावस्थां बोधयितुं सामान्यतो वषविणन- 



पद्छमाल्लासः । ८७, 

मरणच्च जलद जगजं प्रसद्य छुरुते जिषं वियोगिनीनाम् ।¦ १२६ ॥। 

अत्र हालाहलं व्यङ्ग्यं ुजगरूपस्य वाच्यस्य सिद्धिकृत् । 

यथः बा- 
गच्छास्वच्युत ! ददय॑नेन मवतः #ं तृ िरूत्पद्यते 

ङि तेवं विजनस्थयोहेतजनः संभावयत्यन्यथा | 

इत्या मन्च्रणथङ्धिसूचिवदरथावस्थानखद्!ख्खा- 

माख्छिष्यन्पुखकोत्कराञ्जिततनुर्गापीं हरिः पातु वः ॥ १२७ ॥ 

अत्राच्युतादिपदव्यज्खयमासंरणेत्यादिवाच्यस्य । एतच्चैकत्रेकजक्तृ गतत्वेन 

अपरत्र भिन्नवक्टृगतत्वेनेत्यनयो भदः | 
अस्फुटं यथा-- 

अदृष्टे द् शैनो्ण्ठा दं विच्छेद नीरत । 
नादषेन न दषेन भवता ठभ्यते सुखम् | १२८ ॥ 

क नात ~ = ष 

परा त्या उक्तिः ! जल्टो मेव एव जासकलाद् सुजगः सप॑स्तज्जं विषं जरूमेव विषं हाला- 

दलं कर्त प्रसष्ल बलात्कारेण वियोगिनीनां विरहिणोनां भ्रम्यादि कुर्ते भ्रमिभ्र॑मणं दिग्ध- 

मणमिव दर्शमन् कथ्चिदान्तसो विकारः । अरतिविषयानमिलषः । अषसद्ृदयता उदासौनता 

प्रलयो वहिरिनद्रयचेष्टाविरहः मृच्छां बाह्यास्यन्तरेन्द्रियचेष्ठाविरहः तमस्तमोगुणोद्रे केगान्ध्यम् 

दरःरसादो देहकाद्य॑म् मरणं--"नीवस्योद्गमनारम्मो मरणं परिकीर्वितम् ।' इति पारिभा- 

षिकम् , न तु प्रसिद्धम् ठस्यामङ्गरसरूपत्वेनाश्लक्स्रात् । गाथा छन्दः । ̂ “विषन्तु गरजे तोयेः 

इति विद्वः ॥ १२६ ॥ , 
अत्र जल्द एव मुजग इति रूपकं वाच्यं तावन्न सिध्यति, यावजश्वाचकेन विषमित्य- 

नेन हालाहलं न व्यज्यते इति वाच्यसिद्धबङ्गन्तदाह--अत्रेति । वाच्यस्य सिद्िङ्ृद् गराः 

त्मकजल)दृगारित्वतामर््यं न जर्दे मुजगतादात्म्यारोपसूवसूयकोपपत्तिरिति भावः । 

द्वितीयपरदादरति--गच्छामोति । सोपीमादिलष्यन्दरिः वो युप्मान्पावु । कीदशः ए 

पुलकानां रोमाञ्चानामुकरेण समूहेन अच्िता व्वाप्ता तनुः दारीरं यत्य सः ¦ कथभूतां ? 

दे अच्युत ! अदं गच्छामि भवतो ददानेन कि वृत्तिर्सदयते अपि तु न, चिनु प्रत्युत प्व 

विजनस्थयोरेकान्तगतयोयावयोः हतजनो दुजंनः अन्यया सम्भावयति रत्यथं समाशाविति 

तम्भावयतीति वाच्योऽर्थः } व्यङ्गधार्थसतु दे अच्युत ! विजनेऽस्मद्विधनायिकादशनेपि भस्ख- 

कितयेयं ! यतो न सम्भोगाय यतसे भवो भवत दद्चंनेन किं वृसिर्सचते अपि तु सम्भो- 

येनैव मि च सम्भोगे सति दुर्जनसम्भावनमपि न दुःखाय तस्माद् दृथेवात्मानं व्याव इति ॥ 

इति पूर्वोक्तस्य भामन्त्रणस्य अच्युतेति सम्ब्ोधनपरस्य भङ्गयः स्वरविरेषोक्स्या सस्खलितिधे- 

य॑व्यज्ञनद्यारा सूचितं यद््रथावस्यानं निर्थकावस्थितिस्तेन यः खेदः तेनाङ्सामित्यथंः । 

दादुंख्विक्रौडितं छन्दः ॥ १२७ ॥ 
अन्न इत्यामन्त्रणेत्यादिगोपीविरोषरणवाच्यं तावन्न सिध्यति यावद््युतेत्यादिपूर्वा धन 

प्ारुकतन्यञ्गचं न प्रतीयते इति वाच्यसिद्धधङ्गमित्याइ--अत्रेति ! उदादरणद्यमेदकमाद-- 

एतच्चेति ! बान्यसिद्धथङ्घ वाय्यं च प्क प्रथमोदाईरणे एक एव कविवक्ता मपरत द्विती- 

योदाहरणे पूर्वार्थे गोषी वक्त्री उत्तरं कविवक्तेति मेद् इति भावः । 

अस्फुटव्यङ्गधथं मध्यमकाव्यमुदारति--अदृष्ट इति  कस्याशिलियं प्रत्युक्तिः । त्वयि 

अदृष्टे सति कदा दश्च॑नादि भविष्यतीति द्थ॑नस्थोकण्ठा, दृ सति विच्छेदे वियोगे भीरुता 
भयश्चीुता, इत्यं अदृटेन दृष्टेन मवता मथा घुखं न लभ्यते इत्यथः ॥ १२८ ॥ 
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अत्रारष्ठो यथा न भवस्ि वियोगभयं च यथा नोत्पद्यते तथा ङुयौ इति 
रिष्टम् ! 
सस्दग्धिप्राधान्यं यथा- 

हरस्तु किञ्चित्परिवृत्तपेयंशचन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुरािः । 
उमामुखे बिम्बफलाधरोप्रे व्यापारयामास विदछोचनानि ॥ १२९॥ 

अत्र परिचुम्बितुमेच्छदिति किं प्रतीयमानं किंवा विखोचनन्यापारणं वाच्यं 
भधानमिति सन्देहः । 

तुल्यप्राधान्यं यथा- 
नरह्यणातिक्रमत्यागो सकवतामेव भूतये । 
जामदग्न्यस्तथा मित्रमन्यथा दुमेनायते ॥ १३० ॥ 

अत्र जामदग्न्यः सवेषां क्षतियाणामिव रक्षषः क्चणारक्षयं करिष्यतीति व्यङ्गय 
स्य वाच्यस्य च समं प्राघान्यम् । । 

काक्वाक्षिप्रं यथा-- 
मथ्नामि कौरवशतं समरे च कोपाद् 
दुःशासनस्य रुधिर न पिबाम्युरस्तः । 

अत्रादृष्टो यथा न मवति वियोगदुःखं च यथा नोत्पद्यते तथा कुर्या इति व्यङ्खयस्य 
च्युतखन्नानामपि विलम्बवेद्यत्वादस्फुटव्यङ्घयं मध्यमकाव्यमि्याह--अतचरेत्ति । 

सन्दिग्धप्राघान्यव्यङ्गचं मध्यमकाभ्यमुदाहरति--हर स्विति । कुमारसम्भवे वसन्ता- 
गमने हरस्य वर्णनम् । चन्द्रोदयारम्भ अम्बुराशिः समुद्र॒ इव किञ्िदीषत् परिदृत्ं च्युतं वेयं 
यस्य तथामूतो हरस्तु पुनः भिम्बफल्मघरयतः तिरस्छररुत इति भिम्बपलाधरौ ओष्ठौ यस्मिन् 
यद्वा बिम्बपरूवदघरोष्ठो यत्र तथामूते उमाया मुखे विलो चनानि व्यापारयामास सच्रारया- 
मासेत्यर्थः । उपजातिश्छन्दः ॥ १२९ ॥ 

अत्राघरं चुभ्ितुमेच्छदिति व्यङ्गम् , युगपह्लोचनच्रयन्यापारणं वाच्यम् । तयोश्च 
चमत्कारप्रयोजकत्वरूपे प्राधान्ये साघक-जाघकमानामावेन सन्देहः वाच्यस्याप्यलोकिक्त्वेन 
चमलकारकारित्वाद् उक्तण्ठा तिश्यव्यज्ञकत्वाच्चेति सन्दिग्धग्राधान्यव्यज्गयमित्याह-- अत्रेति । 
प्रतीयमानं ग्यङ्घयं प्रघानमिव्यन्वयः | 

व॒ल्यप्राघान्यग्यज्ञचं मध्यमकाव्यमुदाहरत्ि-त्राह्मणेनि । महावीरचरिते माल्यवन्तं 
परति परञ्चुरामप्रेषिते पत्रे पद्यमिदम् । ब्रह्मणानामतिक्रमोऽवमानस्तस्य त्यागो मवतामेव 
मूतये कल्याणाय मवति न तु बाह्यणानाम् , अन्यथा ब्राह्मणातिक्रमत्याये तथा जन्मप्थति- 
सकररहस्यवेदि मित्रं सुद्भूतो जामदग्न्यः अप्यन्तं साधुजनातिक्रमासदनश्ीलः दुर्मनायते 
श्युग्वान्तःकरणो भवतीत्यर्थः | १२३० ॥ 

अत्र॒ जामदग्न्यः प्षज्नियाणामिव रक्षसामपि क्षयं करिष्यतीति दण्डरूपं व्यङ्खयमिव 
ऋतयुपदेश्चो मित्रसखामिधानरूपं च सामोपायात्मक वाच्यमपि प्रधानमेव दुर्मनायते इति गम्भी- 
रोक्त्या वाच्यस्यापि चमत्कारित्वादिति वुल्यपधानव्यङ्गयन्तदा-अत्रति । 

काक्वाक्षिपं ्टिति प्रव्यायितं व्यज्खगयं यस्मिस्तन्मध्यमकाग्यमुटाहरति--मथ्नामीति | 
वेणीसंहारे सन्धिभवणङुपितस्य भोमसेनस्योक्तिः । भं समरे कोर्पात् कौरवाणां दुरयो- 
धनादीनां शतं न मथ्नामि दुःशासनस्य उरस्तो दथाद् रुधिरं न पिबामि, सुयोधनस्य 



पञश्चमोषल्लासः। ८९ 

सश्च्णयामि गदया न सुयोधनो 
सन्पि ङरोतु भवतां नृपतिः पणेन ।। १३१॥ 

अत्र मभ्नाम्येवेत्यादिव्यद्घ यं बाच्यनिषधस्मावेन स्थितम् । 
अघुन्दरं यथा- 

वाणीरङडङ्कदीणसडणकोराहलं सुणन्तीए । 
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अङ्गाइं ॥ १३२॥ 

अन्न दत्तसद्केतः कञथचिह्लतागहनं प्रविष्ट इति व्यज्गयात् सीदन्त्य्गानीति 
वाच्यं सचमक्तारम् ॥ 

( ६७ ) एषां भेदा यथायोगं वेदितव्याश्च पूववत् ।। ४६ ॥! 
० ~---- ---~--- ~ 

दुर्योधनस्य ऊरू सकिश्युगं गदया न सचूणयामि भवतां दपतिदुधिष्ठिरः पणेन रामपञ्चक- 
रूपेण सन्धि मैत्री करोलित्यर्थः | सर्वत्र वर्तमानसामीप्ये भविष्यति छट । वसन्ततिख्का 
छन्दः || १२१ ॥ 

त्र प्रतिज्ञातङुरढु लक्षयस्य भीमस्य न मध्नामीययुततिर्वरुद्धेति नञ्सु काङ्कुः प्रतीयते, 

तया काक्वा नजर्थान्तरं प्रतीयमानं न मथ्नामीति न इव्येवं रूपमित्ववधारणं व्यङ्गवमित्याह-- 

अत्रेति | ननु मध्नाम्येवेत्यादिव्यङ्कचस्य चमल्कारितवे ध्वनित्वमेव स्यात्तक्कथं गुणीभाव 

इत्यत भई--व।च्येति । वाच्यो यो निपेधस्तस्य सहभावेन समकालं प्रतीयमानत्वेन स्थितं 
व्यवप्यितं तेन व्यज्गवकृतचारुखस्य वाच्यानिबाद्यवाग्रदान्न ध्वनित्वं जन्तु युणीभूतव्यज्ञ यप्व- 

मेवेति भावः | 
अबुन्दरव्यद्यं मध्यमकाव्यध्रदाहरति-- वाणीरेति । 

वानीर कुञजोङ्नश्चङुनिकोरादले श्रण्वन्त्याः । 
गृहकमेव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ॥ 

इति संस्कतम् । गरहसमीपवतिवेतसनिङुञ्जे पक्षिकोलाइलतर्कितोपनायकप्रवेशायाः गुर 
जनपारतन्त्येण गहकर्मव्यापरततया च तन्न गन्तुमश्चक्ताया अवस्यावणेनमिदम् । वानीराणां 

वेतसानां कुञम्यो गदनस्थनेभ्य उडाना उष्षटताः ये शक्रुनयः परक्षिणस्तेषां कोलाहलं 

कलकलटशचब्दं शरण्वन्तयाः गरहकर्मणि रन्वनादौ व्यापरताया ल्याया वध्वा अज्ानि सीदन्ति 
आङ्कुरतां प्राप्नुवन्तीव्यथः । युखविपुला छन्दः ॥ १२३२ ॥ 

अत्र श्रवणावत्ादरूषयोः कार्यकारणयोर्वर्तमानप्रस्ययाम्यां पौर्वापयंविपयंयरूपातिशयो- 

क्तिरलङ्कारः तेन चोतण्टातिशयोव्यङ्गयः । अत्र चाङ्गानि सीदन्तीति वाच्यापिश्चया दत्तसङ्केतो 

रतागहनं प्रविष्ट इति व्यंगथमपुन्दरमित्याह--अत्रेति ! सचमत्कारं चमकारकारि । 

 उक्तानामेव ु ्णमूतव्यज्गयानामवान्तरमेदानाह--एषामिपि। गुणीमूतव्यङ्गवानां मेदाः 

ववद् ष्निभेदवद् यथायोगं यथासम्भवं वेदितव्या इति कारिका ध । अयं भाव.---न कबलं 

रुगोमूपवयङ्गवस्येते अशत मेदाः किन्तु अर्यन्तरसक्रमितवाव्यत्वादिमिर गधिभिवंथा ध्वनेः 
मंदास्तयाऽसम्भषिनो विहाय मध्यापि तैरपाधिमिः अदभेदाः सङ्कप्संखष्टिम्यां योजने च 

तेषामिवैषं च सङ्क णभेदा यपि बोद्धव्या इति ( ६७ ) 
अत्र ध्वनिकारसम्मतिमाह--व्यज्यन्त इति । यदा वस्तुमात्रेण वाच्याल््काररहिेन 

अलङ्कृतयोऽल््कार व्यज्यन्ते, तदा तासामलङ्कृतीनां धरुवं निश्चयेन ध्वन्यङ्गता ध्वनिञ्यय- 



६० नागेरवरीटीकोपेते काव्यप्रकासे- 

ता तासां काञ्यवृ्तेस्तदाश्रयात् | इति ध्वनिकायोक्तदिश्चा वस्तुमात्रेण यत्राल- 
ङ्ारो व्यथ्यत्ते न तत्र गुणो मूतन्यज्गथत्वम् ॥ 
( ६८ ) सालङ्करेध्वनेस्ते योगः संसुष्टिसङ्करः । 

साखङ्करेरिति । तेरेबारङ्कारेः अख्द्कारयुक्तश्च तैः, तदुक्तं ध्वनिकृता- 
स गुणीभूतन्यङ्गयेः सालङ्कारैः सहप्रमेदैः स्वैः । 

, ` सङ्करसं खष्टिभ्यां पुनरप्युद्योतते बहुधा ॥ इति ॥ 
( ६९ ) अन्योन्ययोगादेवं स्याद् मेदसंस्यातिभूयसी । ४७ ॥! 

एवमनेन प्रकारेण अवान्तरभेदगणनेऽतिप्रमूततरा गणना, तथा हि-गृङ्गा- 
रस्यव भेद प्रभेदगणनायामानन्त्यम् का गणना तु सर्वेषाम् । 
हारप्रयोजकता, कुतः ? काव्यटृत्तः काञ्यग्यवदारस्य तदाश्चयाद् अलङ्कारसापेश्नसवाद् यत्र 
वाच्यालङ्कारापेक्षया व्यङ्गयस्य तस्य चास्त्वं तत्र गुणाभूतव्यद्खचत्वमेव य्था प्रतिवस्तुपमा- 
व्यद्खथायामगूटायाभपमायामिति भाव. । न गृणीमूतव्यङ्गयसम् , अपि तु ध्वनित्वमेव तथा 
च तैमंदैन्युनोऽ प्रकारः । तया हि स्वतः सम्भवि कविपाटाक्तसिद-कविनिवद्धवक्तृपो- 
टोक्तिसिद्ध-वस्तु-व्य बयार ङ्ाराणा पद-वाक्य प्र्रन्वगततवेन चिरूपतया वस्तुञ्य द चाल्ङ्क- 
रस्य नवविधत्वमिति ध्वनिमेदसंख्येकपच्चाखतो नवन्यूनेन अष्टानां मेदानां प्रवेक द्विचत्वा- 
रिं्चद्विघत्वमिति मिरित्वा गुणीमूतव्य दवस्य षरटत्रिशशदधिकत्नियतमेदाःः ( ३३६ ) ज्ुद्धाः | 
एवमस्य संस ्सङ्कराभ्यां चतुरीव्यधिकपञ्चश्चताधिकैकपञ्चात्सदसोत्तरचतुर्लश्षमेदाः 
(४५५१५८४ ) संकीणाः } श॒द्धमेदेः सह॒ विं्चप्यधिकनवद्यतोत्तरेकपञ्चाशस्सहटखायिकचतु. 
ठक्षमेदाः ( ५४५१९२० ) ॥ 

ध्वनिगुणीमुतव्यङ्गयमिश्रणमाह--साटङ्कारे रिति । तैरणोमूतव्यच्रथैः शुद्धेः सजाती- 
यविजातीयमिश्रीमूतेश्च सह ष्वनेर्योगो मिश्रणं संस्टचा एकया सङ्करेलखिभिः ( ६८ ) 

तेरेवालृङकारेरिति । समासोक्तिरसवदादिरूपैगुणीमूतव्य चेरेवाल्ङ्कारे रित्यर्थः, ! आग- 
व्ेवयाचयुदाहरणे गुणीभूतव्द्खयस्य नायिकानायकटत्तान्तस्य वाच्यरतिकमलिनीवृत्तन्तोत्क- 
घकस्य समासेोक्त्यलङ्कारत्वादिति मावः ॥ अटलद्भारयुक्तरिति । वाच्याल्ङ्कारसदितैः 
उपमादयलङ्कारसदितेवस्तुरूपगुणीमूतव्यङ्धयेरिति यावत् । स्वोक्तऽ्थं सम्मतिमाह--तदुक्त- 
मिति । ष्वनिङृता मानन्दवधंनेन स ध्वनिः सालङ्कारेः वाच्यालङ्कारसदितैः युणीमूतन्यद्धयेः 
सवैः प्रमेदैः अथान्तरसंक्रमितवाच्यादिभिश्च सह सड्करसंषटिम्यां पुनब॑हुघा बहुपकारः 
उद्योतते प्रकाञ्चत इत्यर्थः । 

अन्योन्ययोगादेवमिति । एवं ष्वन्यादिभेदैस्तत्यमेदैश्च योजनेऽतिपमूतसंख्ा भव- 
तीति कारिकाथंः (६€ ) 

अत उदाहठुमक्येति माव" । एतैः प्रभेदैरपनित्रध्यमानः पुरातनोऽप्य्थो नवनवी- 
भवतीति तदूव्यथं ध्वनिभेदानन्तयप्रदश्च॑नम् तदेव व्याकरोति--एवमिति । अनेन उक्तेन । 
अतिग्रमूतत्तरेति । शुद्धसजातीयविजातीयसंमिभ्रणमेदेन नि॑रमद्यश्येति मावः । तदु- 
पपाद्य्रति-तथाहीति । प्रमेदोऽतान्तरभेदः । आनन्त्यमिति । तन्त र्ादीनामनन्त- 
त्वादित्यादिना चदुर्थोल्लासे स्ष्ट कृतम् । सर्वेषामिति । ष्वनिगुणीमूतव्य दधानाम् । अय॑- 
भावः । एकस्येव शछेगारस्य मेदप्रमेदगणनायामानन्त्य किं वक्तव्यं सवेषां तद्गणनायामाननत्य 
स्यादिति । तथा हि-- 

दधेः सदैकपञ्चाशद्धेदैमेंदाद्था ध्वनेः । 
संकीर्णां हि समाख्याताः शरेषुयुगखेन्दवः ८ १०४५५ `) ॥ 



पद्छमोल्टासः । ९१ 

सङ्ककनेन पुनरस्य ध्वनेस््रयो मेदाः व्यङ्गयस्य चिरूपत्वान् , तथा हि-किञ्ि- 
द्राच्यतां सहते किख्िस्वन्यथा, तत्र॒ वाच्यतासहमविचिघ्रं विचित्रं चेति) 
अविचित्रं वस्तुमात्रम् विचित्रं त्वङ्कारशूपम् । यद्यपि प्राधान्येन तदल्ङ्कायेम् 
तथापि ब्राह्यणश्रमणन्यायेन तथोच्यते रसादिढक्षणस्त्वथैः स्वप्नेऽपि न 
वाच्यः) स हि रसादिश्ब्देन श्यङ्खारादिशष्देन वाऽभिधीयेत नचाभिधीयते 
तसरयोगेऽपि विभावाद्यप्रयोगे तस्याऽप्रतिपत्तस्तदध्रयोगेऽपि विभावादिप्रयोगे 
तस्य॒ प्रतिपन्चश्ेत्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां विभावादययभिधानद्ारेणेव प्रतीयते इति 
निश्चीयते, तेनाऽसौ व्यङ्घ्य एव सुरख्याथेवाधादययभानान्न पुनठक्षणीयः ॥ 

दः शरयुगव्यक्तैः (४५) सहाचपि तथा बुधः ¦ 
रुणीमृतव्यङ्गचमेदा बाणाव्वीन्दुगजाः स्मरताः ( ८१४५ ) ॥ 
मध्यमोत्तमयोरेवं मेदयोरुणने पुनः । 
सूताश्वा इदुशरमूवाणस्तम्बेरमा मताः ( ८५१५५६७५. ) ॥ 
चतुभिरुणने प्राग्बद्धिेया गणकोत्तमेः | 
खाकाश्चाङ्काधिपक्षटैव्योमवारिधिवहयः { ४०६२३६०० } ¦ 

प्प री्या परार्घाधिको ध्वनेभदः सुधासागरे वर्णित इति नात वोपयुज्यते इति दिक् । 
एवं ध्रनिगणीमूतव्यज्गयभेदािरूप्य सम्पति न्यञ्जनायां वादिविप्रतिपत्तिनिरासाय प्रक- 

रणान्तरमारमते--सङ्कखनेतति । सङ्कलनेन संक्षेपेण अस्य गुणीभूतव्यज्गयस्य ध्वनेः ध्वनन- 
भ्यापाररूपव्यज्ञनो पदितस्य तेन गुणीमूतव्यङ्गधस्यापि संग्रहः त्रिरूपत्वाद् वस्त्वलङ्काररसा- 
दिरूपत्वात् किञ्चिदिति व्यज्खयम् वस्तुमात्ररूपमल्ङ्काररूपं चेति यावत् । वाच्यतां सदते वा- 
च्यतरसदम् वाच्यमपि कलु शक्यते इति यावद् । तत्र तयोर्मध्ये । चस्नुमाच्रमिति । अन- 
छहर वस्तुमाधमिव्यथंः ¡| ननु अलङ्कारे ज्यङग्ये मुख्यध्वनित्वाकथमल्ङ्कारतवञ्यपदेशऽ- 
न्यानलङ्करणादत आह--यद्यपोति । तच्चित्रं व्ज्गयम् । अलङकायमिति । न त्वलङ्कार- 
रूपं तथोच्यते अलङ्कार इल्युच्यते भलङ्कारस्य प्राधान्येऽपि यथाऽजङ्कःस््वं तथा चतुर्थो 
ल्लासे ब्राह्मणश्रमणन्ययेनेत्यादिनोक्तमिति भावः! रसादिङक्षम इति । ल्श्यते ्ञा- 
यतेऽनेनेति क्षणं नाम रसादिनामक इयर्थः, आदिना भावादिर्खश्यक्रमः सर्वोऽपि ग्यते | 
स्वप्नेऽपीति । कदाचिदपि न वाच्यः न वाच्यत्वं सहते । अत्र हेतुमाह-स हीति । 
हि यस्माद् । रसादिश्षव्यनेति । सामान्यतो रसमावादिपदैः । श्य॒ङ्कारादिश्चव्देनेति । 
विरोषतः श्ङ्गारनिर्दादिपदैवत्यथः । अभिघीयेतेति । किङड्थश्रव॑णारूपेष्टसाधनत्वम् न 
चेति ¡ नैवेवयर्थः ! तस्मयोगोऽपि ठस्य रसादिषदस्य शरङ्गारादिपदस्य बा प्रयोगेऽपि वि- 
मावादप्रयोये आदिना अनुमावन्यभिचारिभावयोग्रहणम् तस्य॒ रषादिलक्षणस्य अत्रतिपत्ते- 
रिति चमक्कासिरतिपत्तेःमावा दिव्यः ¦ तदभ्रयोगेपि रसादिपदाश्रयोगेऽपि । यथा शूल्यं बास- 
गमि त्यादौ विभावा दिप्रयोगे इति । तेन विमावादिष्तिवतद्रस्वोग्यस्वनादिरूपसामग्रथा 
एव तद्वयज्जकत्वं न रसांदिपदस्येति भाव । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तत्स्ख ठत्सखमन्वयः तद- 
भावे तदभावो च्यतिरेकस्ताम्यां द्वारेणैव मुखेतैव गियतपुर्वर्तित्वन द्ारत्वम् प्रतीयते चम- 
त्कारविषयीक्रियते नियते निर्णोयक्ते जस्त रसादिलक्षणोऽथंः । नलु वृत्यमाबात्कथे पती- 
यत हत्यत अई--च्यष्ृम्य एवे तिः । व्यज्नाविषय एवेत्यथः । चभच्कारगोचर इति रोषः । 
ननु विभावादिवाघकेम्यो रसप्रताततिनिथमेन तज तेषां सङ्कताभावेन अकतचमावाल्ख्ध्च णाऽस्तु 
इत्याशङ्क्य निराकरोति-मुख्याथंबाघेति ।! आदिपदेन योगरूदिग्रयोजनानां संग्रहः ॥ 

न्न 



६२ नागेन्रीटीकोपेते कान्यप्रकारो- 

अर्थान्तर संक्रमिताव्यन्ततिरस्कतवाच्ययोवस्तुमात्ररूपं व्यद्खन्यं विना छक्षणेव 
न मवतीति प्राक् पत्तिपादितम् शब्दशक्तिमूते तु अभिधाया नियन्त्रणेनानभि- 
घेयस्या्थान्तरस्य तेन सहौपमादेरटङ्कारम्य च निविवादं व्यङ्घयस्वम् ॥ 

अर्थ॑शक्तिमूकेऽपि विशेषे सङ्कतः कलु न युञ्यत इति सामान्यरूपाणां पदाथौ- 
नामाकाक्षासन्निधियोगम्यतावश्चात्परस्परसं सर्गो वचापदार्थोऽपि विशेषरूपो वाक्या- 
यस्तत्राभिहितान्वयवदे का वात्ता व्यङ्कयस्याभिघेयतायाम् । येऽप्याहुः- 

दाव्दबद्धामिधेर्योश्च प्रत्यक्षेणात्र परयति । 
श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टया ॥ १ ॥ 
अन्यथाऽनुपपत्त्या तु बोधेच्छक्ति दयास्मिकाम् । 

नु रसादौ मा म्बतु लक्षणा वस्तुनि व्यङ्गधे सातु न इस्तपिदितेव्यत्र दुषणमाह-- 
अथोन्तरेति | शवामस्मि वच्मिः इत्यत्र वचनादि उपदेधादिरूपेऽर्थान्तरे संक्रमितम् | 
“उपकृतं बहु तत्रे्यत्र अपकारातिशये ग्यङ्खये वाच्यमत्यन्तं तिरस्कतमिति लक्षणामूले 
तत्रोभयत्र वस्तुमात्रं व्यदग्यं विना लक्षणैव न॒ सम्भवतीति भावः| व्रतिपादितमिति। 
एवमप्यनवस्था स्यादित्यादिना द्वितीयोल्छासे प्रपञितमिव्वर्थः। तथा च व्यज्ञनासिद्धौ 
रक्षणासिद्धिरिति मावः । एवं लक्षणामूने वस्तुमाध्रस्य व्यङ्घवत्वं समध्य अभिधामृलेऽपि 
वस्सररटंकारयोव्य ्गवतवं समथंयति -्ब्दशक्तिमूरे इति ¦ अभिधामूले इत्यथः । “उल्लास्य 
कालकरवालेष््यत्रेति भावः । अभिवायाः शन्दद्यक्तेः | नियन्त्रणेन राजहूपे प्रथमेऽथं 
प्रकरणादिभिन्नि वमनेन अनभिधेयस्य अभिधया वोधयितुमश्यक्यस्य अर्थान्तरस्य इन्द्रमेवा- 
दिरूपस्य तेन सह इन्द्रमेधादिरूपार्थान्तरेण सह॒ उषपमादेरलंकारस्य अभिधात्रच्यविषयप्येति 
मावः । नित्िवाद् व्यद्घयत्वं सवंसम्मतमित्ययः } 

अथाथश्चक्तिमूल्योवस्वल्लकारयोर्बाक्यार्थावगमोत्तरगम्यतया अभिदहितान्बयवादिमते 
दृसयन्तरेणेवावगम इत्यभिदधद् अभिदितान्धयवादिमते व्य ज्ग थस्थाभिषैवतां निराकरोति-- 
अथराक्तिमूलेऽपीति । विपे सन्निहितगवादिव्यत्तौ संकेतः संकेतग्रह न युज्यते भान- 
ससयाद्ववमिचारा्च न पार्यते सामान्यरूपाणां जातिरेव पदार्थं इति मीमांसकसिद्धान्ताद् जाति- 
रूपणास् । कथरन्ताहिं वाक्यार्थावगतिरित्यत आह--आक्चेत्याद । निरूपितमिदं 
दवितःयोल्लासरे तात्पयार्थोऽपि केपुचिदिस्यत्र । यत्र मते अपदाथंः अमिधयाऽनुपस्थितो 
विशेषरूपो वृर्तितवानुकूल्त्रादिविरोषात्मको वाक्या्थस्तालय्रच्या वाक्यप्रतिपाययः, ठत- 
मिरितान्पयवादे मट्टैकदेशिनां मोमांसकानाम्मते का वार्तेव्यादिव्यद्भचस्य वाक्यार्था 
दपि दूरभावित्वादभिषेयतायां कः प्रसंग इव्यर्थः । वाक्यार्थबोधोत्तरकाल्िकायां व्यज्ख घोप- 
स्थितो नैवामिषप्रभाव इति मावः | एवमभमिदितान्वयवादे व्य द्खधार्थस्याभिषेवत्वं निरस्य 
अन्विताभिधानवादेपि तच्निरसयितुन्तन्मतमुपपाद्यति--येऽप्याहुरिस्यादिना । कारि. 

काद्वये बाल इत्यध्याहारः शब्दः श्रूयमाणो देवदत्त गामानयेव्यादिवाक्यरूपः वृद्धौ प्रयोजक- 
बद्धप्रयोच्वह्द्धा अभिधेयः अथो गवानवनादिरूपः एतान् प्रवयक्षेण प्रत्यक्षदेतुश्रोचादिना 
अत्र व्युपत्तिकाठे पदति साश्च्करोति श्रोत्रेग चब्दं चञ्ुषा च ब्द्धाभिवेयानिति भावः। 
ततः श्रोतुः प्रयोव्य्रद्स्य प्रतिपन्नत्वं वाक्यार्यामिज्गव्वं च अनुमानेन अनुमितिकरणभूतया 
चेष्टया भ्ोतुगंवानयनादिचेष्ठरूपेण पदयत्ति अयमेतच्छन्दजम्येतदर्थगोचर्वानवान् तच्छब्द. 
भवणानम्तरमेतदर्थगोचरचेष्टावच्वादिव्यनुमिनोति ॥ १ \ 

अनन्तरं दयामिकां वाचकत्वं वाच्यत्वं चेति द्विविधां शक्ति सङधेतापरनामकं वाक्प्र 



पञ्चमोल्लास्ः । ९३ 

अर्थापन्त्याऽवबोघेत संबन्धं वरिप्रमाणकम् । २॥ 
इतिप्रतिपादितदिशा- 
वदत्त गामानयेस्यादच चमवृद्धवास्यप्रयोगो दङान्तर सास्नादिमन्तमथं मध्य- 

मवृद्धं नयति सति अनेनास्माद्राक्यादेवंविधोऽथेः प्रतिपन्न इति तच्वेष्टयाऽनुमाय 
तयोरखण्डवाक््यवाच्याथयारथापत्या वाच्यवाचकभावरुक्षणं सम्बन्धमवधायं 
चारस्तत्र व्युत्पद्यते परतः चेत्र गामानय, देवदत्त अदवमानय, दवदत्त मां नय 
इत्यादिवाक्यध्रयोगे तस्य तस्य राब्दस्य तन्तमथमवधारयतीति अन्वयन्यतिरे- 

भ्यां प्रवत्तिनिवृत्तिकारिवाक्यमेव प्रयोगयोग्यभिति वाक्यस्थितानामेव पदाना- 
मन्वितैः पदाथंरस्वितानामेव सङ्कृतो गृह्यते इति विशिष्टा एव पदाथा वाक्यार्थो 
न तु पदार्थानां विद्यम् ॥ 
वाक्याथयोः सम्बन्धं अन्यथानुपपच्या गामानयेर्यादिवाक्यश्रवणाद् गवानयनाद्यर्थज्ञानमेतद्रा- 
क्येनैतदयथस्य वाच्यवाचकठासम्बन्धं विनाऽनुपपन्नमित्यनुपपत्तिर्पया अथापच्या प्रमाण- 
विरदोषेण बोषेत जानीयात् } अनन्तरं च त्रिप्रमाणकम् उक्तरीत्या प्रत्यक्तान॒मानार्थापत्तिरूप. 
प्रमाणत्रयाधिगतं सम्बन्धं संकेतम् अथवोवेन आवारोद्वापाम्यां गोशब्दस्य गौरेवार्थः मम्नि- 
भक्तेः कमत्वमिति रीत्या विशेषतः पदपदाथनिष्ठतया यवधारयेदिति कारिकार्थः | २॥ 

इति प्रतिपादितटियथा इत्युक्तमागण | 

उक्तकारिकाद्रयं विद्रणोति-देवदत्तेस्यादि । प्रतिपन्नः ज्ञातः तत्र व्युद्यते तस्मिन् 
वाक्ये व्युत्पन्नो भवति परतः अनन्तरं ध्चेत्र गामानयेत्यावापः, देवदत्त गां नयेश्युद्रापः वास्य- 
प्रयोगे उत्तमन्रद्धस्य वाक्यप्रयोगे तस्य तत्य गवादि पदस्य तन्तं गवादिरूपं विरोषश्चक्व्यवधारणे 
हेतुमाद--इत्यन्वयव्यत्तिरेकाभ्याभिति । ननु तथापि पदार्थवैशिष्टथल्पो वाक्यार्थ 
साकांक्षादिमहिम्ना भासतां जरन्तचर शक्त्येत्यत गह--प्रवक्तीत्यादि } सामानयेति वाक्यं 
गवानयने प्रवृत्तिकारि गां नानयेति निदृत्तिकार प्रयोगयोग्यमिति शब्दप्रयोगस्य पराथत्वाद् 
वाक्येनैव परस्येष्टानिष्टसाघनयोः प्रव्रत्तिनिचृत्तिसंभवादन्वितेऽर्थं उपस्थितत्वाखदानामभि- 
घानसामभ्यमवेधायत इति बुलितोऽथः | इतीति । यस्मादेवं व्युत्पत्तिग्रहणप्रकारस्तस्मा- 
दिव्यथः | वाक्वस्यितानां वाक्यतेन परस्परान्वितबोधकतया स्थितानामेव पद्ानामित्यादि | 
अन्वितानां परस्परसाकाक्षाणां पदानां अन्वितैः पदाथः पदार्थान्तरेण संपष्टेः पदार्थः सह 
सङ्केतः शक्तिरूपो गह्यते ज्ञायते इतीति । यतोऽन्विते व्यवहारस्ततः विशिष्टा एव परस्परा- 
न्विता एव पदार्थाः पदब्र्तिविषयाः वाक्याथंः वाक्यप्रतिपाद्यः परखरसंदष्टानामेव पदार्थानां 
वाक्यप्रतिपाद्यस्वमिति भावः। एवकारव्यवच्छेद्यमाह-न त्विति । न तु पदार्थानां षद्- 
शाक्यानां वैशिष्ट्यं सम्बन्धः वाक्याथं इत्यनुषज्यते वाक्यप्रतिपाद्य इत्यर्थः ¡ अयं मावः 
उक्तरीत्या सङ्केतग्रहः प्रथमतो व्यवहारादेव मवति व्याकरणादीनां सङ्केतग्राहकाणां शान्द्रोध- 
सापेक्चतया प्रायम्याभावाद् व्यवहार मध्यमनरद्धस्य गवानयनप्रबरच्यादिरूपः सवदेवीत्तमड्दोक्त- 
गामानयेतिवाक्यश्रवणादेव मवति न कदापि गोपदमात्रश्रवणाद् वाक्यस्ितानां पदानां खर्थाः 
नियतमेव परपदार्थान्विताः अतो व्यवहारमृलकः सङ्केतग्रहयोऽन्वितगवादिष्वेव भवतीति तदुत्त- 
रभाविनोऽपि व्याकरणादिभ्यः शक्तिग्रहास्तथेवान्वितपदार्थविषयका इति नान्वयबोधाथ 
तास्यव्ृत्तिः स्वीकायंति। 

ननु गामानयेत्यादौ यदेवानयनषदं तदेव अश्वमानयेत्यादावपीवि प्रत्यभिक्चाबछेन उम- 
यत्रेकमेवानयनपदमिति निर्णीयते एवं चानयनपदस्य गवान्वितत्वमश्चान्ितत्वं नाथः किन्तू- 



९ नागेरवरोदीकोपेते काव्यप्रकारो- 

यद्यपि वाक्यान्नरपरयुञ्यमानान्यपि प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययेन तान्येवैतानि पदानि 
तिश्ीयन्ते इति पदाथन्तरमात्रेणान्वितः सङ्केतगोचरः तथापि सामान्यावच्छा- 
दितो विोषरूप एवाक्षी प्रतिपद्यते व्यतिपक्तानां पदा्थीनां तथाभूतवादि- 
त्यच्विताभिधानवादिनः । तेषामपि सते सामान्यविरोषह्पः पदाथः सदङकेत- 
विषय इत्यतिविशेषभूतो वाक्याथौन्तरगतोऽसंकेतितत्वादवाच्य एष यत्र पदाथः 
प्रतिपद्यते तत्र दूरेऽ्थीन्तर भूतस्य निःरेषच्युतेत्यादौ विध्यादरेश्व्चा ॥ 

अनन्वितोऽर्थोऽभिष्ितान्वये पद्ा्थीन्तरमात्र णान्वितस्त्वन्विताभिधाने अन्वि- 
तविरोषस्ववाच्य एव इध्युभयनयेऽप्यपद्ाथं एव वाक्या्थः 

यदप्युच्यते नेमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते इति, तत्र निमित्तत्वं 
[1 1 

मयसराधारण्याय सामान्यतोऽपरपदा्थच्ितानयनस्वेनापरपदार्थान्वितानयनमेवाथं इत्येव वा- 
च्यम् तथा च गामानयेत्यादौ गवान्वयरूपविदोषान्वथनोधनाय तातयंत्तिः स्वीकार्यैत्याशं- 
कते-यद्यपी्यादि । वाक्यान्तरेति गामानयेति वाक्यमिनने अश्वमानयेति बास्ये उक्तानि 
यथा नेयायिकसिद्धान्ते गोत्वेन सामान्यतः शक्तिग्रहेऽपि आकाक्षादिवशात् समभिव्या- 
दतगामितिपदार्थान्वयबलाच्च गवाच्वितत्वरूपविन्लेषान्वयस्य बोधः गामितिपदार्थेनान्वितस्य 
आनयनपदार्थस्येव गवान्वितानयनशूपत्वादिति समाधत्ते-तथापीति ! सामान्पावच्छादितः 
गोत्वेन सक्छगाव इव मपरपदार्थान्ितानयनत्वादिसामान्यधर्पप्रकारेण गृटोतसंकेतः सवं एवा- 
नयनाद्यथंः विरोषरूपः भानयनायन्वितगवादि रूपः मसौ संकेतः प्रतिपद्यते श्ञायते व्यतिषक्तानां 
परस्परान्ितानां तथामूतत्वाद् विशोध्पत्वात् अन्विताभिधानेति । मन्वितानां परल्र- 
संबद्धानामेषायानाममिधानं खन्देनाभिघया प्रतिपादनं तद्वादिन इत्यर्थः, आहुरिति रोषः । 
एतन्मते व्यद्कथस्याभिवेषत्वं निरस्यति-तेषामपीति । सामास्येति । सामान्येनापसदार्था- 
न्वितानयनवादिसाधारणधर्मेण विरोषरूपः वस्वुगस्या गवानयनादिरूपोऽथः । यन्न मते अति- 
विदोषभूतः गवानयनत्वादिना गवानयनादरूपविदोषस्वल्पः पदाथः भपंकेतितत्वात् सामा- 
न्यलक्षणप्रत्यासच्यमावेन सङ्कतम्रहकाङेऽप्रत्यासच्ततग सङ्कतग्रहाविषयत्वाद् अवाच्य एव अ 
नभिषेय एव वाक्यार्थान्तगंतगामानयेत्पादिवाक्यायमध्यनिविष्टः प्रतिपद्यते इत्यन्वय; ¡ तव 
तस्मिन्मते दुरे वक्त्रादिवैशिष्टयेन मतिविभरकष्टे प्रतीयमानस्य अ्थान्तरभूतस्य तदन्तिकगमन- 
निबेधविरोधिनः तदन्तिकगमनरूपस्प विध्यादेः व्यङ्गधायर्थ॑स्य चर्चा प्रसंगः वाच्यत्वस्येति 
दोषः ! व्यद्घयबोषेऽभिघाविरामादिवि मावः | 

यय वादिद्यमतं युगपहुपसंक्ति-अनन्वितेति } अभिद्ितान्वये अभिहितान्वयवादे 
अनन्वितोऽसंखष्टः अर्थो दृ्तिविषयः । यन्विताभिधाने अन्विताभिधानवादे! अन्वितविरो- 
घस्वु गवान्वितानयनस्ूपस्तु अवाच्य एव गनभिधेय एव उभयनयेऽपि मतद्वयेऽपि वाक्यार्थः 
संसर्गः यपदाथ एब पदबृत्यविषय एव । 

ननु व्यज्खघप्रतीतिरनैमित्तिकी निमिच्तान्तयनुपश्म्वेः शब्द एव निमित्तं तच्च बोध्यबोध- 
कत्वरूपन्निभिचत्वं वसि विना न संमबतीति भभिषैव बृ्तिर्सिति मीमांसकैकदेश्िमतमाय- 
ङ्कते-यद्पीति । शब्दभवणानन्तरं यावानर्थः प्रतीयते तत्र सर्वत्रापि उपस्थितत्वाच्छब्द 
एव निभित्ते कल्प्यते भ्नैमित्तिका नुसारेण निमितानि कलस्यन्ते' इति न्यायात् तथा च व्यज्खध. 
ग्रतीवि्न मिचिकी निभित्तान्ठयानुपरन्बेः शब्द एव निमित्तमिति शब्दस्य पुनः पुनरनुसं- 
चानं कृह्प्यत इति वास्यां इव व्यंङ्गथाथेऽपि न वृत्यन्तरकल्पनं किन्त्वमिषैव इत्तिरिवि 
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कारकत्वं ज्ञापकत्वं वा ? शब्दस्य प्रकाक्ञकत्वान्न कारकत्वं ज्ञापक्रत्वन्तु अज्ञा- 
नस्य कथं ज्ञातत्वं च सङ्केतेनैव स॒ चाल्वितमात्रे एवं च निमित्तस्य नियतनिभि- 
त्तत्वं यावन्न निधितं तावन्नेमित्तिकस्य प्रतीतिरेव कथमिति नेमित्तिकानुसारेण 
निमित्तत कल्प्यन्ते इव्यविचारिताभिषानम् ॥ 

ये त्वभिदधति सोऽयमिषोरिव दीघदीघतरों व्यापार इति यत्परः शब्दः स 
शव्दाथं इति च विधिरेवा् वाच्य इति, तेऽप्वताल्पयंज्ञारतात्प्यवाचोयुक्त- 
दंवानां प्रियाः तथा हि भूनभव्यसमुच्वारणे भूतं भव्यायोपदिर्यतेः इति 
तन्मतं दूषयति-तत्रेसयादिना । तत्र तदुक्त कारकं जनकत्वं ज्ञापकलं वोचं वा प्रकार 
कत्वाद् अथंनोधकत्वात् न कारकत्वन्ना्ननकत्व कथमिति अज्ञातस्य ज्ञापकत्वे तु सवंथाऽभ- 
प्रतीतिरूपातिप्रसङ्ादिति भावः । अस्तु तहि ज्ञातस्य ज्ञापकत्वमत आद-ज्ञा्तत्वं चेति । 
सङ्तेनैव शक्तिरूपसङ्केतवेनैव नतु स्वरूपमात्रेण स च सङ्केतः अन्वितमात्रे नत्वन्वितवि- 
दोषे न वा विध्यादौ | नन्वस्तु विशेषे एव सकेत इत्यपेक्षायामाह-एवं चेति ¡ निमित्तस्य 
शन्दस्य नियतनिमित्तत्वं॑विदोषसङकतव्खं नैमित्तिकध्य व्यङ्गयस्य प्रतीतिज्ञोनम् कथं तन्मते 
विदोषे स्केतज्ञाने तदुपस्थितिस्तदुपस्थितौ च सङ्केतन्ञानमिव्यन्योन्याश्रय इति मावः अविचा- 
रिलासिधालम् । सविचारितकथनम् ! भयं भावः शन्दत्यार्थज्ञापकत्वरूपनिमित्ततवं व्यापार 
सापेश्चमेव नियतम् यथा वाच्यार्थब्शष्यायंयोरभिधारक्षणे व्यःररौ एवमिहापि कोपि व्यापारो- 
उवश्यमङ्खोकार्यः मन्यथा शब्दस्य निमित्तत्वानिश्चयेन नैमित्तिको व्यंग्वार्थ इति भवटभिमतोऽपि 
न सिद्ध्यति यदि तु व्वापारमन्वरेणापि शब्दस्य निमित्तघं स्यात्तदाऽभिधालक्षणे यपि दत्त 
खाञ्चली स्यातामिति ॥ 

सथ मटमतोपनीविनां भद्छोल्लरादौनां मतमाशङ्कते-ये त्विति । यथा प्रबलेन 
प्रेरित एक एव बाण एकेनैव वेगाख्येन व्यापारेण सिपोर्व॑मच्छेदं ममेदं प्राणहरण च 
विधत्ते एवं सुकविप्रयुक्त एक एव शब्दः एकेनैवाभिघाख्यव्यापारेण पदाथोपत्थि तिमन्वयवरोधं 

गयग्यप्रतीतिं च ननयति अतो व्यंग्यत्वाभिमतस्यार्थस्य वाच्यत्वमेवेति | नवेकायंपर्ततौ 
शब्दस्य बिराम हति वाच्यम् । विवक्षिताथप्रतीत्युत्तरमेव विरामाङ्गकारादिति तन्मतम् । अत्र 
युक्त्यन्तरमाह-यत्पर इति । यदर्थे यस्य शब्दस्य तात्य स शछचब्टा इत्य्थकेन यत्परः दाब्दः 
स शब्दार्थं इति न्यायेन च भन निः्नषस्युतेत्यत्र विधिनायकान्तिकगमनरूपः तात्पयविषव्- 
तया वाच्य एव न तु व्यंग्य इतिः एवंप्रकारेण ममिदघति कथयन्तीति पूवंणान्वयः } एवम 
दंक्य खण्डयति-तेऽरीति । ताचर्यवाचोयुक्तेः। ययर शइ्यादि मीमां सकनियमोक्तेः ता- 
तपर्य्॑ञाः तात्यंमभानन्तः-किमुदिश्व प्रयुज्यते इत्यस्यानमिक्षाः अतएव देवानां पिया 
बछिभूताः पश्वो मूर्खाः इति यावत् ! यत्परः म्द इति नियमस्य मीमांसकैरित्थमर्थो निर- 
भायि वाक्यान्तवं्तिपदार्थेषुपस्थितेषु सिद्धरूपाणां प्राप्ततया विघानमनयकमिति सध्यरूपस्येव 
विवेयस्वं यस्य च विचेयत्वं तत्रैव वद्राक्यस्य तासम् यस्मिश्च ताद्य घ॒ एव बाक्या्थस्तदथं- 
वोधनायेव तद्वाक्यं प्रयुक्तं दंश्चष्य प्रमाणान्तराप्राप्तवया तदंशे एव तद्राक्यस्यानवमताथ- 
बोधकत्वेन प्रामाण्पनिर्वार् इतीति! सिद्धान्वयति-तथाहीत्यादिना अर्थं वासपयमिस्यन्तेन । 
ननु विचेयत्वं प्रवर्तनारूपविधिविषयत्वं तञ क्रियाया एव न द्रम्पादेरिति दध्ना उुद्येतीत्यादेद्- 
ध्यंरे प्रामाण्यं न स्यादत माई-भूतेति । मूतं सिद्धं कारकादि भव्यं साध्यं पक्रियास्पं तयोः 

समुज्ारणे सशोशवारणे मूतं सिद्धं मन्याय साध्याय उपदिष्यते शातं श्यते इति न्यायायः । 
नस्वेवमपि कारकपदार्थानामक्रियारूपत्वात्कथं प्रवतंन्मविषयत्वमत भाह-कारकपदार्या इति । 
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कारकपदार्थीः क्रिवापद्ा्थेनान्वीयमानाः प्रधानक्रियानिवेत्तेकष्वक्रियाभिसंब- 
न्धात् साध्यायमानदां प्राप्नुवन्ति ततश्चादग्धदहनन्यायेन यावदप्राप्रं तावद्विधी- 
यते यथा ऋत्विकप्रचरणे प्रमाणान्तरात्सिद्धे ओोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रच- 
रन्तीव्यत्र लोहिनोष्णीषस्वमात्रं विधेयं हवनस्यान्यतः सिद्धेः दध्ना जुहोतीत्यादौ 
दध्यादेः करणत्वमाच्रं विधेयम् | 

कचिदुभयविधिः क्वचित्तरिविधिरपि यथा रक्तं पटं वयेत्यादौ एकविधि- 
ईिविधिखिविधिवी ततश्च यदेव विघेयं तत्रेव तात्पयंमिव्युपात्तस्येव शब्द् 
स्थायं तासपयन्न तु श्रतीतमात्रे एवं हि पूर्वो धावतीत्यादावपराद्ययेऽपि क्वचित्ता- 
त्पय स्यात् 

यत्तु विषं भक्षय मा चास्य गृहे मुङ्क्थाः इत्यत्र पएतद्गृहे न भोक्तव्यमि- 
कारकयदार्थाः गामानयेत्यादौ गामित्यादयः क्रियापदार्थन अआनयनपद्ा्ंनान्ीयमानाः 
सम्बद्धाः प्रधानक्रियायाः आनयनरूपायाः निवंतिंका संपादयित्री या स्वस्य गोः क्रिया चल्न- 
रूपा तस्या अभिसम्बन्धाद् आश्रयत्वात् साध्यायमानतां प्राप्नुवन्ति साध्या हव भवन्ति! 
नन्वेवमपि स्वतः क्रियारूपस्य होमस्येव विवेयता स्यादत आई-ततद्वेति । उक्तन्यायाद् 
अदग्धदहनेति यथा वृणान्वितमस्मराशौ अग्निरदग्धमव तृणं दहति न तु दग्धं भस्म ततथा 
साध्यान्वितस्िद्धघु साध्यमेव विधीयते नतु सिद्धमिति भावः । तदेवाद-यावदिति। अप्राप्ते 
शास्रमथवदिति न्यायेन यावदयप्राप्तं तावदेव शब्देन विधीयते अंशान्तरे त्वनुवादः } प्रचरणे 
तत्तदनुष्ठाने प्रमाणान्तरात् श्येनयागे ज्योतिष्ठोमातिदेश्चाद् ज्योतिष्टोमविक्तिक्येनयागप्रकर- 
णस्थं वाक्यग्रदाहरति-खो हितेति । इत्यत्र इति विधिवाक्ये लोदितोष्णीषत्वमात्रं न ठु 
ऋतविक्प्रचरणम्. तत्रापि सोष्णोषा विनीतवसना ऋतिनः प्रचरन्तीति बाक्यादुष्णीषस्यापि 
प्ाप्तत्वाह्ञोहिव्यमाघ्रं विधेयमिति भावः | उदाहरणान्तरं दशंयति-हू वनस्येति । मन्यतः 
अग्निहोत्रं जुहोतीच्युत्पत्तिवाक्यात् करणत्वमात्रं साघनद्रव्यत्वेनाक्षेपतो दध्नोऽपि प्रापततखात्क- 
रणस्वमात्रस्येवाप्रासत्वेन विधेयत्वमिति भावः ॥ 

क्वचित्कस्मिश्िद्राक्ये उभयविधिः । यथा सोमेन यज्ञेतेत्यु्त्तिवाक्ये सोमयागयो- 
रुभयोरप्यप्राप्तत्वेन विषयत्वम् । व्रिविधिः यथा यदाग्नेयोऽष्टाकपार इत्यत्र हष्यदेवता 
यागानाम् वेद इषव टोकेऽपि विघेरप्ा्तां्च एव तादर्यमिति द्श॑यत्त--यथः रक्तमिति । 
सत्र रक्तगुणपटमाववयनानां मध्ये एकस्य दयोख्रयाणां बाऽसिद्धौ विषेयत्वमिति भावः | 
प्रकृतमनुमरन् फलितमाह-ततश्चेति । यदेवेति यावदेव विधेयं तावदेवेधयर्थः । उपात्तस्यैव 
उच्चारितस्य अथ-इचयुपस्थिते तस्यैव विघेयत्वादिति भावः| तासपर्थम् अनधिगता्थ 
गन्तृत्वरूपप्रामाण्यनियामकमिति रोषः । अतिप्रसङ्गवारणायाह-न स्विति | प्रतीतमात्रे 
तत्का येन केनापि सम्बन्धेन जायमाने एवं च व्यङ्गस्य शब्दोपात्तताभावात्सवंत्र विषेय- 
त्वाभावाच्च न तत्र प्रागुक्तप्रामाण्यनियामकं तात्पयं नापि शक्तिरिति भावः । नन्वस्तु प्रतीव- 
मात्रै तालयं' तावता को दोष इत्यत भाह--एवं हति । येन केनचित्सम्बन्धेनापि प्रती- 
तेऽथ तातपया्गोकारे हि पूरवो धावतीत्यत्र पूवतवं हि नियतमेवापरसपिश्षमिति पूर्ववज्ञानकार- 
शायमानः पश्चिमपदार्थाऽपि कदाचित्तातमयविषयः सन् पूवंशन्दषाच्यतां मजेत तथा च पूर्वा 
धावतीत्यतोऽपरो धावतीत्यादिगोघापत्तिरिति भावः। 

ननूाततत्येव शन्दस्याथे तास्थ न ठ प्रतीतमात्रे शति यदुक्तं तदसंगतं विषं भक्चयेत्यत् 
स्भिचारादिति शङ्कते-यत्त्विति । विषं भक्षयेति वाक्यस्य मा चास्य गे भुङकथा इति 
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व्यच तात्पयमित्तिम एव वाक्याथ उलि उच्यत-ननव्र चकार एक्वाक्यतासच- 
नाथः) न चसख्यानवाक्ण्योद्रयारङ्ःव इति विपनक्रगवःक्यन्य सष्रद्रा- 
क्यन्वे नाङ्गा कल्परोयरि विपभक्षणादपि दुष्रमतद्गृह् भाजन सवेथा मन्य 
गहु सुक्था इत्युपःतञ्चल्दोच एव ताय् ॥ 

यदि च रउाब्दश्रतरन्तरं यावानर्थ छभ्यत तावति जव्दस्याभिदव व्यापा 
ततः! कथं व्राह्मण पुत्रस्ते जातः, व्राह्मण कन्यात गभिगोत्याद् हध्याकादी 
नामपन वाच्यत्वम् , कस्माच क्षणा छक्षणीयऽयथे दवद वततराभिधाव्या- 
पारेणकव प्रतीतिसिद्धः । किमिति च श्रति-खङ्ग-वाक्य-प्रकरण-र्थान-समाख्यानां 

पूवपृवेवल्टी यम््वमित्यन्विनाभिधानवादेऽपि विधेरपि सिद्धं व्यद्यन्वम् ) 

वाक्यार्थं तासर्यादुपाचख्व्दार्थादन्वत्र ताल्वं धरसक्तिि पूवपक्चिणेऽयिप्रायः तदेवाह 
इत्य तात्प मिति । एव चेंतद्वाक्यवत्तिपदो पस्थितातिरिक्तंऽपि ता्पयदश्चनाद् व्यङ्कया थंऽपि 
तात्य स्यादिति भावः} परिहरति--उच्यते इत्यादितातपयमित्यन्तेन । सुृदक्स्य 
विषं भक्षयेत्यस्य स्वार्थञ्प्रिध्रान्तस्य साकांसदया सननन्तगोचारितेन ना चेव्यादिना एकवा- 

क्ता त्ता च चकारेण सूच्यते} अन्यथा दटयध्यद्रपङ्कः परस्वरनिरपेश्चच्येन प्रवनमूनयोः 
मक्षव भुडक्था इत्येव र्पाख्यातान्तक्रियापदाय॑वोद्रयोरङ्गाङ्धिभावः विदोषणविदोप्यमानो न संभ- 

वति गुणानां च प्राथत्वादसम्बन्धः समत्वादिति न्यायेन यथां सम््वेन गुणयोः परस्परनस 
स्बन्धस्तथः प्रधानयोरपि सम्स्वेनैव परखरमनन्वयादिति भावः} कृल्पनोयेनि | विप- 
भक्षणे न सुद्टुपदेशयोग्धगिति रिषं भक्षयेति वाक्यं स्वार्थं सत्राधं सत् विषभक्षणादपि दुष 

मेतदग्रे मो नेनमित्वथं छक्षयत् मा चास्येति वासवस्य देठुखेनाद्धत'मापन्नं च सत् परस्षर- 

सेकवाक्यत्वं भजत इय्येकवाक्यान्तवर्तिपद्ा्थं एव ताद्यभिति नियमम्य न व्यभिचार इति 

भावः | तथा च यत्र स्वार्थ्रोधोत्तरमितरत््रतीयते तत्र व्यंजनैवेति प्रधट्वकार्थः | 
यच्चोक्तं सोऽयमिषोरिवेति तद् दूषयति--यदि चेति । शब्दश्रुतेरनन्तरं श्चब्दश्रवणा- 

नन्तरम् अभिधैव न व्यञ्लना । कन्या कुमारी अनूढाया गमं पापाद्रानदण्डादिभयाद्वा शोकः 

न वाच्यत्यं कथन्न वाच्यन्वभिति पृूवंणान्वयः; तन्मते हि दीधदीघेतराभिषारूपव्यापारेणेव 

हषंलोकादिप्रतीतेवाच्यत्वमेव स्यादिति मावः } ननु अनन्यखभ्यः खब्दाथ इति न्यायेन अन्- 
न्यकम्येऽर्भऽधिघाकल्पनं दषेशोकादयस्तु मुखप्रसादनलिन्वादिलिङ्खनानुमानाद्परत्याय्यन्त- 

इति न दर्षादिपु अभिषेत्यस्चेरदोषान्तरमाह--करमाच्चेति । लक्षणीय मुख्याथवाघात्य- 

तीवमाने प्रतीतिसिद्धेः तथा च तन्मते रक्षणाया उच्छेद एवेति मावः । ननु गङ्खायां घोष 

इत्यादे सुख्यार्थवावेनामिधाया विच्छेदान्न दीरघ॑तख्यापार इत्यस्वेराह--किमिति चन्त । 
ूरवपूर्व्लीयस्वभित्यन्वयः। अयं मावः--श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्यानसमाख्यानां समवाये 

पारटार्वल्यमर्थविप्रकर्षादि”ति सूत्रेण यथाक्ररमुक्तानां श्रुत्यादःनामेक्ोपनिपाते प्ररपरस्य 

बरिलम्बेनार्थोपत्यापकतया दुव॑खुत्वममिद वत्ता भगवता जैमिनिना पूवपूवस्य प्रत्यादेः प्रलयं 
निरणापधि यदि शब्दभतेरनन्तरोपप्थिताम् स्वमिव प्रस्यान्प्रत्ि अभिधैव व्यापार स्थात्तदा 
्रतयुपस्यापिता्थस्येव लिङ्गाचनुग्हीतार्यानामप्यनिषेयतया सवषां समकार्त्मथःपस्थापक- 
त्वप्रसक्त्या अर्थविप्रकषाभिधानं म॒नेरनचितं स्यादिति }! उपसंहरति-दइत्यन्विननि । 

तद्वावेकदेशिमते्पीयर्थः 1 मतान्तरन्तु प्रागुपरहृतम् । विधेरपोति । निःदोषेव्यादौ तरन्ति- 
कगमचरूपस्य चिधेरपि व्यङ्खधत्वं सिद्धमित्यथः 

नन शब्दश्रतेरनन्तरं यावानर्थः प्रतीयते स न केवलममिवया प्रतिपाद्यते किन्तु आर्का- 



९८ नागेदरवरोटीकोपेते ऋछञ्यश्रकाद्े- 

कि करु रचिसिति प्दयोवंपरीव्ये कान्यान्तवत्तिनि कथं दुष्टत्वम्, नदयत्रा- 
सभ्योऽ्थः पदाथौन्तरेरन्वितं इध्यनभिघेय एवेति एवमादि अपरित्याव्यं स्यात् । 

दि च वाच्यवाचक्रत्वव्यतिरेकेण व्यङ्गयत्यञ्चकमावो नाभ्युपेयते 
तदाऽसाधुत्वादीनां निव्यदोषलवं कष्टत्वादोनामनित्यदोषत्वमिति विभागकरण- 
मनुपपन्नं म्यात् › न चानुपपन्नं सवस्येव विभक्ततया प्रतिभासाद् वाच्यवस्वक- 
मावव्यतिरेकेण व्यङ्खयज्यञ्जकताश्रयणे त॒ व्यङ्ग्यस्य बहुविपयत्वात्कचिदरेव 
कस्यचिदेवौचित्येनोपपद्यत एव विभागत्यवस्था | 

दयं गतं संप्रति शोचनोयतां समागसप्राथेनया पिनाकिनः।। 

कषादिपेक्षतयेति श्रत्यादेः पूवपूवंसहकारेण उत्तरोत्तरस्य बोध कत्वमिति न जेमिनिसूप्रविरो- 
घोऽतो दुषणान्तरमाह--किच्छेति । वैपरीत्ये खचि कुर इव्येवंरूपे विपर्यासे दुष्स्रमिति 
सन्धौ चिङ्कपदस्य निष्पादनाद् चिङ्कपदं कदमीरादिमाषायामदलोलथंगोधकम् } ननु दिङ्कु- 
पदस्य वाचकसत्वमेवेदयत भआह-- नहीति । अत्र वैपरीत्ये असभ्योऽथः व्यङ्खयो यो्यन्तवपिं 
यङ्कररूपोऽन्वितः, अन्विते ए्रायिधाङ्कौकायदिति भावः ! एवमादोति । पदमिति दोषः 
अपरिव्याज्यं काव्ये इति रोषः रपि कुर हत्यादिश्चब्दस्य दुष्टत्वं न स्पात् तदथत्या- 
स्यानन्विततेनाश्चक्यतया व्यञ्चनानङ्गःकारे तदनुपस्शिस्या ठस्य परित्यास्यत्वं काव्ये त 
स्यादिति भावः) 

ननु आनुभाविकी शक्तिरेवान्विते स्मारिका त्वनन्वितेऽपीति चिड्क्रादिपदस्यासम्याथं- 
स्मारकत्वाद् दुष्टत्वं स्यादित्यतो दूषणान्तरमाह--यदि वेति । व्यतिरेकेण वाच्यवाचक- 
मावं बिना मभि्ां विनेति यावद् व्यङ्गयव्यज्ञकमावो व्यञ्जना नाभ्युपेयते नाङ्गीक्रियते असा- 
घुत्वादीनां च्युतसंस्कृतित्वादीनां, कषटस्वादीनां, शरतिकटुत्वादीनामनिः्यदोषत्वं कष्टत्वादीनां 
शृङ्गारादौ दष्तवेऽपि रोद्रादावदुष्टत्वादनियत्वम् । ननु अभस्लनुपपन्नमत आह- नचेति । 
चस्त्वर्थे सर्व॑स्य तचद्रसाविष्टस्य पुरुषस्य प्रतिमास्ादनुभवात् । ननु त्वन्मतेऽपि कथं विभाग 

इति शङ्कायां व्यज्ञनाम्बुपगम पव विभागव्रीजमित्याद--वाच्यवाचकेत्याद् । वाच्य 
वाचकमाबोऽभिघारूपो व्यापारस्तदपक्चया व्यतिरेकेण भिन्नतया व्यङ्गचव्यद्धकताया व्यज्ञना- 
रूपव्यापारस्याश्रयणे स्वीकारे व्यङ्गयस्य रस्देर्विभागन्यवस्येति नित्यानित्यतवेनेत्य्थः । अयं 
भावः-असाधुत्वादयौ हि सवेदैव हेया इति नित्वटोषाः कषटत्वादयस्तु श्र्गाराद्यभिव्यक्तिपर- 
तिकूरुतया तत्रैव देया अपि रौद्रादौ व्यङ्गयाऽनुगुणतयोपादेया एवेर्यनित्यदोषाः इस्थं च 
व्यज्चयन्यञ्जकमावे प्राविङ्ल्यानकूल्याम्यामेव नित्यानि्यदोषविभागः स च व्यञ्जनाया अपच्छे 
नोपपन्नः वाच्यवाचकभावे हि कष्टत्वादीनामौद्ासीन्येन सवेनेव दुष्टखमदु्त्वं वा अन्यतर 
नियतमेव स्यादिति ॥ 

एवं व्यञ्जनाऽनङ्गीकारे पययिषु मध्ये कस्यचिदेव दुर चित्काव्यानुयुणतरमित्यपि 
व्यवस्था न स्याद् बाच्याथस्याविरेषाद् टश्यते च व्यवस्थया ययेत्याद--द्वयमित्यारि । 
कुमारसम्भवे तपस्यन्तो पावतीं बटुवेषेण च्छल्यतः शिवस्य स्वनिन्दापरेययुक्तिः- 

क्ृखा च सा कान्तिमती कराबतस््वमस्य लोकस्य च नेघकोमुदी | 
सत्तर ९ ९ 6 रि ~ € 

इद्युत्तराधम् ! हे पार्वति ! कपालिनोऽस्थिविद्चषधारिणो हरस्य समागमप्राथनया प्राचि 
कामनया संप्रति इदानीं तवैवं निश्चये सति दयं शोचनीयतां शोच्यत्वं गह्॑तवं गतं प्रातम् । 
किन्तदाह-सा प्रसिद्धा कान्तिमती करावतश्चद्द्रस्य कला षोडशो भागश्च अस्य लोकस्य 
नेत्रकोगुदौ बहवादकतया मेजयोन्दरिकारूपा चं चेत्यर्थः ¦ एतापत्कालं कपाटिनोऽयोग्यस्य 



पव्ठमोल्छासः । ९९ 

इत्यादौ पिनाक्यादिपदवैदश्चण्येन किमिति कषाल्यादिषद्ानां काव्यावुगुणत्वम् | 
अपिच काच्योऽथः सवीन् प्रतिपत्तन प्रति एकरप पवत्ति नियतोऽसा। 

न हि “गतोऽस्तमकैः? इत्यादौ वाच्योऽधः" कचिदन्वथा भवति । प्रतीयमानस्तु 
तत्ततप्रकरणवक्तरप्रतिपन्त्रादिविदोपसहःयतलया चानान्वं मनत | तथा चं 
८गतोऽस्त मकं; इत्यतः सपन्नं म्रत्यवस्कन्दनावसर इति, अभिस्रगमुपक्रस्य- 
तामिति, प्राप्रप्रायम्न प्रेयानिति, कमकरणान्निवतामहे इति, साध्यो विधिरूपक्र- 
म्यनायिति, दूर् मागा इति, सुर्मयो गृहं प्रवेरयन्तामिति, संतापोऽधुनान 
यवनोत्ति, विक्रयवस्तूनि संह्धियन्तामिति, नागत)ऽदयापि प्रयानित्यादरनवाधः 
व्यङ्खयोऽधस्तत्र तच्र प्रतिमाति ॥ 

वाच्यञ्यद्ययोः निःरोपेव्यादौ निपवविध्यातमना- 
मात्सययुत्सायं विचाय कायेमार्याः सम्यादयुदाहरन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किञु भूधराणामुत स्मरस्मैरविखासिनीनाम् ॥ १३३ ॥ 

सङ्गादेका चन्द्रकटैज शोच्या आसीत् सम्प्रति तु खमप्यपरेतति दयं शोच्यमिति पिण्डितोऽर्थः 
अच्र कपाछ्पिदेनाञ्चचिवामत्सकपारुधारणेन सद्यं दद्यमेप्ययोग्यदया सवथा देवत्वं व्यज्यते 
कपाल्पिदस्याने पिनाक्रप्व्प्रयोये तु कपालि-पिनाक्रिपदयोरमिषेयोपस्यापनाविरोचेऽ्पि 
पिनाकवत्तया बीरावगतैर्चिन्दा न स्यात्, व्यज्जनोपगमे ठु कपारस्म्बन्धकृतसकलामङ्गक्निधा- 
नस्वदुराचार्वसपशच सम्भाषणाचनहत्वायवगमेन भगवतो बीभत्साटम्बनच्वेन निन्दातिश्चयनोघ- 
नात् तस्सङ्गाथिनां शओोच्याऽतिरेकद्वारेण तच पवस्य भावनिवृत्तौ कपाल्पिदं प्रभवतीति तस्य 
काव्यानुगुणतेति भावस्वदाह-इत्याद्ाविति ¦ कपाल्यादोति । पिनाकिकपाल्यादिप- 
दानामभिघायकत्वे विरोषामावाद्; व्यञ्जनाङ्गीकारे ठु कपालिपदस्य बीभत्सायालम्बनत्ं 
व्यज्खयतो देव्याः शछोचनीयतोपपत्तो भवति काव्यानुयुण्यमिति भावः ! कान्यानुगुणत्वं कान्यो- 

स्कषृकत्वम् ॥ 
किश्च वाच्यव्यज्गथयोर्वाच्यो ऽथः सर्वसाघारणः व्यङ्खयस्य भेद इत्याद-अपि चेत्यादि 

परति मातीत्यन्तेन । सर्वान् विदग्धाषिदग्धान् प्रतिपचन् बोद्धन् एकरूपः खक्यतावन्छे- 

दकस्येक्याद् असौ वाच्योऽर्थः । अन्यथा भवति नानात्वं भजते प्रतीयमानः व्यङ्गयस्वु 
नानात्वं भजते व्यङ्खयतावच्छेदकाऽनैयत्यादनियतः } अवरछन्दनं युद्धानिक्तनम् रात्रियुद्ध- 
-स्याऽघमत्वात् । अनवधिरनन्तः तत्र॒ तत्र योदूघ्भिसारिका-वासकसजा-कमकर- बराह्मण~ 

पथिक-गोरक्षक -संतापमीत-वणिग्विरदिण्यादिरूपे बोद्धरि बोद्धरि प्रतिभाति प्रकाशते । 
वाच्यव्यङ्खधयोमंदे उपपादकान्तराण्याह--वाच्यव्यङ्खथयोरिति भेदो न स्यादि- 

त्यन्तेन । वाच्यो निषेधः व्यज्गधो बिधिस्तदात्मना तद्रुपेण वाच्यन्वंग्ययोः स्वरूपस्य 
भेदेऽपि यद्यकत्वं तदा कविदपि नीलपीतादौ मेदो न स्यादित्यन्वयः । 

अन्यं स्वरूपभेदमाह-मात्सयेमिति । भवृदरिश्ङ्गारश्चतके पद्यमिदम् । हे आर्या 
मान्याः भवन्तः मूषराणां पवंतानां नितम्बा मध्यप्रदे्ाः किम सेव्याः सेवनीया; उत स्मरेण 
कन्दर्पेण स्मेराः स्मितयुक्ता या विरासिन्यः प्रमदाः तासां नितम्बाः कच्परदेशाः सेव्या इवि 
संशये मा्सर्यमेकतरपश्चपातेनेतरत्रासुथासुत्सायं त्यक्त्वा विचायं विचारं कृत्या समर्यादं 
प्रमाणमर्यादासदितं यथा स्यात्तथा सप्रमाणं कार्य कतग्यम् उदादरन्द॒ सयुक्तिकं कययन्तु 
इत्यथः । उपजातिश्छस्दः ॥ १३३ ॥ 

अत्न वाच्यः संखयः व्यंग्यस्तु शछान्वश््खायन्यतरगतनिश्चय इति स्वरूपवेरचण्यम् 



१०० नागेश्वरीरीक)पेते काव्यप्रकाले- 

इप्यादौ संशय-शान्त-श्ङ्गायेन्यतरगतनिन्चयह्पण, 
कथमवनिप ! दर्पो यन्निह्यातासधारय- 
दटनगखितमूषनां विद्धषां स्वीकृता श्रीः | 
ननु तव निहतारेर्यसो किननीता 
त्रिदिवमपगताङ्खवह्वभा कोतिरेमिः।¦ १३४॥ 
इत्यादो निन्दास्तुतिवपुपा स्वरूपस्य, पूर्वपश्चाद्धावरेन प्रीतेः कारम्य, शबष्दा- 

श्रयत्वेन शष्दतदेकदेशतदथंबणेसंघट नाश्रयत्वेन च आश्रयस्य, शब्द नश्षासन- 
ज्ञानेन प्रकरणादिसहायप्रतिमानै्मल्यसहिदेन तेन चावगम इति निमित्तस्य 
बोदुपृमार्वावद्ग्धव्यपदेशयोः प्रती{तमात्रचमल्छृत्योश्च कारणात् कायस्य गतोऽ- 
स्तमक इत्यादो प्रदर्ितनयेन संख्याया 

स्वरूपस्य भेदः किमु उतेति च संशयार्थकम् आपाततः संशयसूपेणोत्तरेण शान्तैः पवंतनि- 
तम्बा एव सेव्याः शृङ्धारिभि्विखासिनीनितम्बा एव सेव्या इति निश्वयरूपमुत्तरं ध्वन्यते 
तदाह--इत्यादाविति । संशवश्च शचान्तश्ह्ारिणोः एतद्रसप्रधानपुरुषयोरन्यतर्गतोऽन्य- 
तरविषयको यो नयश्च तद्रपेण तदात्मना वाव्यग्यद्ध्येः स्वरूपस्य सेदेऽपी्यथः ॥ 

अन्यमपि खल्पमेदमाह--कथमिति ! दे अवनिप | त्वया यद् निश्चाता तशष्णा 
याऽप्िधारा खडगधारा तया दलनं छेदनं तेन गलिता पतिता म्नो मस्तका येषां ताह- 
शानां विद्विषां वैरिणां श्रीः सम्पत्तिः स्वीक्घता ग्रहीता तत् तस्माद्धेतीः दर्पो गवः कथं युक्त 
इति रोषः । कथमयुक्तो ग्ब॑स्त्राह- नन्विति ! नन्विति यत॒ इत्यं यदो निहतारेरपि 
मारितशजोरपि तव असौ प्रसिद्धा कीर्तिरेव वल्लभा प्रिया एभिः श्चुभिः अपगताङ्खैः दीना- 
ङगेपि कं त्रिदिवंस्वगन नीता अपितु नीतैवेव्यथः। मालिनी छन्दः। भ्याजस्तुति 
श्चाल्ङ्कारः ॥ १२३४ ॥ 

अत्र रक्चणसमथं च स्यि जीवत्येव व्वस्पियायाः हीनाङ्गः शत्रुभिरपदहरणाद् मृतानां 
भरीदरणे गर्वोऽनुचित इत्यापाततः प्रतीयमानया निन्दया सकलशघ्रुविनाश्चनेन अेख।क्यविभ्र- 
तकीतिस्त्वमिति स्तुतिव्यज्यते । तदाह--इत्यादाविति ।! अचर वाच्या निन्दा व्यज्गया 
स्तुतिः । तद्रपुषा तत्खरूपेण वाच्यव्यङ्गघयोः स्वरूपसय भेदेऽपीत्यथः । वाय्यव्यङ्गययो 
कालमेदमाद--पुवेति । वाच्यस्य व्यज्धकव्वेन कारणलवात्तस्य च पूर्ववतितापपूवं प्रीतेः 
व्यङ्गयस्य तु पश्चा्तीतेर्वाच्यग्यङ्गययोः कारस्य भेदेऽपीव्यर्थः } यभिघाव्यज्चनयोराशयमे - 
दमाह-शब्देति केचिद् । वाच्यव्यङ्खययोराधयमेद णद-राष्दरेति बहवः । वाच्यस्य 
डब्टाश्रयस्वेन् व्यङ्गयस्य तु शब्दः तदेकदेशः प्रकृतिप्रस्ययादिः तदथः शब्दाथः बाः 
संघटना सचना तदाश्यत्वेन च वाच्यव्यङ्खययोयश्यमेदेऽपीस्यथः । मिभित्तमेदमाद-शब्दा- 
नुरासनेति । वाच्यस्य व्याकरणकोशादिरूपशब्दाटशासनक्ञानेनावगमः । व्यङ्गयस्य वु 
प्रकरणवक्तरादिसश्ायं यत्प्रतिभाया नैमल्यं दोषगुणविवेकस्तस्सहितेन तेन शन्दानुशासनक्ञने- 
नावगम इति वाच्यन्यङ्गययोनिमित्तस्य ज्ञापकरूपकारणस्य मदेऽरीत्यथः } कायभेदेन वाच्य 
व्यङ्घयोभंदमाह-बोदुषृमात्रेति । 

वाच्यन दृदूषृमःजम्यपदेश्चस्य द'वलं यद्धःते व्यवहारस्य व्येग्येन तु बरिदग्वः सद्ृदय 
इति च्य खस्य च करणात् तथा वाच्येन प्रततिमाघ्रस्य केवलप्रतीतेः द्छग्येन द॒ चमछृतेः 
आसारस्याप्र कृर्मादुतखादनात् कायस्य मेदेऽपीव्यथः । प्रदद्धितनयेन वाच्यततावदेक एव 
“ठे प्रशरणादितहायतयाऽनेकप्रकार इति प्रदधितरीत्या संख्याया मेदेऽपीव्यर्थः ॥ 



पञ्चमोघ्लासः | १८१ 

करस वा ण होड गेसो दद्ण पिञाइ सञ्वणं अहरं । 
सममर्पडमग्धाइति वारिव सहमु एशि । ८३५ ॥ 

=स्यान्यै मवीनत्कान्नादिननसेन विषयस्य च यःऽपि यद्यकरवं तत्कचदपि 

नोलपीनग्दौ सा न म्यान् ¦ ज््तं हि--“अयमव इ भेदा मदहेतुवां यद्विरद्धवम- 

ध्यासः कारणसेदृश्च --उति । 
वाचकानाम्धवेश्चा व्यञ्चच्छानान्नुं न तदपेक्षसवमिति न वाचकत्वमेव व्य 

ञ्कत्वम् । करं च वाणीरकुडंम्बित्यादौ प्रतीयमानस्य मनित्यज्य वाच्यं स्वरूपे 

एव यत्र विश्राम्यति तत्र॒ गुणीमूतञ्यंग्येऽनात्पयभूतोऽप्यथंः स्वशव्दडानमिघेयः 
~~~ ~ ~ ----- ~ _ ~ ~ न~ ~ ----- ------~-~ = ~~ न 

विषयमेदमाद- कस्स वेति । 
कस्य वा न मवति रोषो दृष्टवा प्रियायाः सव्रणमधरम् । 
सश्रमखद्माघायिणि वारितवामे सहस्वेदानम् ॥ 
इति सच्कृतम् । खद्छान्वाया उपपतिदष्टमधरं व॑क्य दे प्रोषितायते पयो सख्या 

निरपयचस्वबोधनाव तल्यतारणोक्तिरियम् । प्रियायाः स्वकान्तायाः सत्रणमधरमधरों 

दृष्ट्वा कस्य वा पुरषस्य रोषो न भवति अधरदद्चनपर्य्यवसायि सभ्रमरपन्नाघ्राणं तत्वना- 

ध्यवसिततमिद्ध निधुवनं च मा कृथा इति वारितेऽपि वामे विरुद्धाचरणासतिकूके खमिदानीम- 

विचारदशायां प्रतिनाधिकासंनिधौ च सदस्य अनुभव उटपति्यं्रणमिति दीधः ॥ १३५ ॥ 

इय भ्रमरेण दष्टाघर न तु षिडगेनेति व्यज्गवस्य ठु तत्कान्तो नायकौ विषयः । वाच्य 

स्य नायिका पिषयः आदिपदात् ममेवं वैदग्ध्यमिव्य्य प्रतिवेशिनी विषयः | इदं मया समा- 

हितं पुनरेवं खया न वरिधेयमित्यस्योपपतिव्िषयः । भ्रमरेणास्या अधरो वोन तु भ्रति 

सयेष्या न कार्यां इव्यध्य॒ सपतनीविषय इत्यादिपस्िदस्तदेवाद--इत्यादाविति । सखी 

वक्त्याः चैव कान्ता यत्य स तत्करान्तो ग्पतिर्नापरकश्च तदादिगतस्वेन तदादिविषय- 

कतेन वाच्यव्यङ्गययाविषयस्य च भेदेऽपि वैधम्ये सत्यपि यदि एकत्वं वाच्यन्यङ्गययोरमेदः 

स्यात् तत् तदा नीलषीतादौ गुणे तद्वति घटौ च भेदौ न स्यात् इदं नैल्यमिदं पैत्य- 

मिति, इदं नीरभिदं पीतमिति च भेदो न स्वाद् वेवम्याविरोषाद् , एवं स्वस्पादिभेदादव- 

दयमङ्गाकतः्यो वावच्यव्य॑ग्वयोद् इति संदर्माभिप्रायः ॥ उक्तंऽथं बृद्धसम्मतिमाह-- उक्त 

भित्ति । अवमेव दि मेदः अन्योन्याभावः यद् विरुद्धस्य तद्डृततेधमंस्याष्यासो ज्ञानम् ; 

अथ वा कारण्मेदः भेदहेतुः अन्योन्यामावज्ञापकः अयमेव । यदिति च विषेयप्राधन्या- 

यंस्त्रनपुस्कते । अयमेव घटपय्योमंदः जलाहरणशःतत्राणादिविरद्धधमाध्यासः भयमेव मेद्- 

देतु : यत्कारणमेदश्वेति वाथंः | 

न केवलं वाव्यरव्यग्ययोरेव वैरम किन्तु वाचकव्यञ्चकयोर्पत्पाह--वाचकाना- 

{मिति । गदीतसङ्केतं सन्तमेवाथं वाचका बोधयन्तीति तेषामथपिश्चः व्यज्ञकास्ठु सदेव 

पावनत्वादिकं तटे बोधयन्दीति तेषं नायपिक्षा निरथंकवर्णानामपि व्यज्ञकृतवाज्गौकारादिति 

भावः । सोऽयमिषोरितरेव्याटिना यत्परः शब्दः स शबम्दाथं इत्यादिना चोक्तं मतद्वयम् सिहा- 

वलो कनन्यायेन पुनराक्षिपति-किचेनि । प्रतीयमानं दत्तसङ्कुतः कश्िल्ल्तागहनं प्रविष्ट 

इति व्यंग्यमभिव्यज्य बोधयित्वा वाच्यं अङ्गावसादरूपं खरूपे एव स्वस्मिन्नेव विभाम्यति 
चार्तेन तादर्यविषयाभवत् मासां भवति व्यंग्यमनपेक्षयेव विप्रलम्भं पोषयतीति मावः । 

त्र तस्मिन् गुणोभूतवयङ्गये युन्दख्ये भतासरयमूतोऽपि तात्व्यानिषभोऽपि अथः व्यञ्जय 
रूपः । सखशव्देति 1 स्वस्य व्युग्यस्य शब्दस्तदूगोघकस्तस्थानमिषेयः विवेयस्येवाभिवैय 



१०२ नागेच्रीटीकोपेते कान्यप्रकारो- 

प्रसीःतपथसचतसरन् कस्य व्यापारस्य दिषयतामवटम्वतामिति ॥ 
ननु--“यमोऽस्मि सवे सहे, इतिः 

“रामेण प्रियजीवितेन सुशृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम् इति, । 
६ ऽसो 2 ना + 6 9 रामोऽसौ सुबनेषु विक्रमगुणेः प्रप्र प्रसिद्धि परमः इत्यादौ रक्चषणीयोऽ- 

प्यर्थो नानात्वं भजते विशेषव्यपदेसहेतश्च सवत्ति तदवगमश्च रव्द्ाथीयत्तः 
प्रकरण्ादिसव्यपेक्चश्चेनि कोऽयं नूतनः प्रतीयमानो नाम ? उच्यते, टक्षणी- 
यस्याथेस्य नानास्वेऽपि अनेकार्थश्चब्दामिघेयवन्नियतत्वमेव न खलु सुस्ये. 
नाथनाऽनियतसम्बन्धो रक्षयितुं शस्यते प्रतीयमानस्तु प्रकरणादिविषयवशेन 
नियत्तसम्बन्धः अतियतसम्बन्धः सम्बद्धसम्बर्यश्च द्योत्यते 1 

=, 

त्वात् । प्रमाणमुत्थापयति-प्रतीतिपथमिति । प्रतीतिरेव तत्र प्रमाणमिति भावः | कस्य 
व्यापारस्येति । व्यज्ञकव्यापारं विनेति देषः । अयं भाः } यत्र गुणीमूतव्यंग्ये वाच्ये 
एव चारत्वविश्नामस्तत्र व्येग्यायेंऽभिधातात्ययंवृच्थो खमयोरप्यमावेन कथं व्यंम्योऽर्थः प्रतीयेत 
तद्थमवदयं व्यज्ञनापि स्वीकार्येति । इति शब्दो वाच्यम्यडग्ययोर्वा चकव्यज्धकयोश्च विभागस्य 
समासि द्योतयति | 

ननु अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनित्वादिविरोषविषयत्व-शनब्दार्थाधीनत-प्रकरणादिसायेक्ष- 
तवेति नानाधमा व्यङ्ग्येषु दृश्यन्ते ते च लश्येष्वपीति व्यंगा ल्या एव तथा च व्य॑ग्यश्वा- 
यस्य चक्षणामम्यत्वमेवेति शंक्ते- नन्विति । रामोऽत्मीति चतुर्थोल्छास्ते पचैश्देशः 
रामेणेति । 

पर्याख्यानस्चेः कृत समुचितं क्रूरेण ते रक्षसा 
सोदं तञ्च तथा त्वया करुरूजनो धत्ते यथोच्चैः शिरः । 
व्यथं संप्रति बिभ्रता धनुरिदं तद्रथापदां साक्षिणा 

इति पूवंचरणत्रयम । भावनोपनीतां सीवां प्रति रामस्यो क्तिरियम् । रामोऽसाविकि 
चतुर्थल्छासे पद्म् । 

नानात्वमिति रामोऽस्मीत्यत्र सकल्दुःखपाघ्नसेन रामेणेवयत्र निष्करणत्वेन रामोऽ- 
सावित्य्र खरदूषणादिनिदन्तृत्वेन प्रतीतेरनेकविषत्वम् । विरोषभ्यपदेशा; अर्थान्तर संक्रमित- 
वाच्यादयो टक्षणास्तदधुस्तद्धिषयः ¡ तदवगमः तस्य ल्यस्यावगमो बोधः शन्दार्थायत्तः 
रक्षणया खन्देन प्रतिपा्तवात्तदायत्तः शन्दाधीनः । मुख्यार्थ्ाधज्ञाने मुख्यार्थ॑शानस्या- 
वर्यकतयाऽर्थायत्तः । प्रकरणादीति । आदिना वक्त्रादिवैशिष्टयस्य तार्यानुपपत्तेश्च 
ग्रदणम् । एवं च प्रागुक्तवेषम्यामिवाकिमतिरिक्तव्यंग्यस्वोकारेणेतयाह--कोऽयमिति । 
प्रतीयमानो व्यङ्खचः । अनेका्ंत्ति । नानाथंकसैन्धवादिपढामिवेयस्येव नियतत्वं एक- 
स्मिन्वाक्ये नियतसम्बन्धत्वं व्यङ्गयस्य तु एकस्मिन्नेव वाक्येऽनियतत्वम् यथा गतोऽस्तमकं 
इत्यादो । नन्वनियते लक्षणापि कुतो न स्यादत आह--न खल्विति ! नियतः सामी- 
प्यादिप्रसिद्धसम्बन्धादन्यसम्बन्धो यस्य॒तादयोऽर्थः । नहि कदाचिन्मूषिका गङ्गामनुसरन्ती 
अनुसरणसम्बन्धेन गङ्गापदलक्ष्या भवति । नन्वनियतसम्बन्धस्य व्यङ्गचतवेऽतिप्रसङ्गः स्यादक 

` भआई-प्रकरणादीति । नियतसम्बन्धादिभरिकस्योदाहरणमनुपदमेव मूठ स्फ्टम् । सम्बद्ध- 
सम्बन्धः सम्बन्धपरपरा्नयत्वेन प्रतीतिपर॑पराविषयः । 



पश्चमोल्लासः। १० 

प्रतीतेः प्रसङ्गाद् एवं च सम्बन्धाद् त्गङ्गयव्यञ्चकभावोऽप्रतिवन्धेऽवदयं न भ- 
वनीत्ति उ्याप्तत्वेन निग्रतथमिनिषएठत्वेन च विरूपाछ्िङ्गाल्किङ्खन्ञानमनुमानं त्दरूषः 
पय वस्यति । तथा हि- 

भम धम्मिअ वीसद्धासो सुगो अञ्ज मारन तण। 
गोखणडकच्छक्कृडद्कवासिणा दट्जिसीहण ॥ १३८ ॥ 
अव्र गृहे आनिष्रतत्या ्रसणं विहितं गोदावरोदीरे सिह्योदल्च्येरश्रमणमनु- 

मापयति । यद् यद् भीर्श्रयणं तन्तद्धवकारणनिव्च्युपरुटिय पूवम् , मोदावरी- 
तीरे च सिहोपटल्धिरित्ति व्यापकविरुद्धोपल{्थिः। 

अश्रोच्यते--मोरुरपि गुरोः प्रमोवां निदेशेन, प्रियाऽनुगगेण, अन्येन 

दिना विस्द्धोपरव्िरित्यन्तेन । व्याति साधयति--वाच्याद्नि । वाच्वादर्याद- 
सम्बद्धं वस्तुन प्रतीयते. देवुमाद-यत इति | यगरसम्बद्धमपि प्रतीयेत तटा यतः 
कुतःशच्छब्दाद् यस्य कस्यचिदथस्यं प्रतीतिः स्यात्, तावता प्रकते किमायातन्द्ाह--एबं 
चेति । सम्बन्धाद् व्याधिरूषाद् व्यङ्गयव्यञ्जकभावः व्यञजनयाऽश्विषयकद्ान्टपरतीतिः 
अप्रनियन्धे व्यात्तवाख्यनियतसम्बन्धगदिते अवश्यं नियमेन न भवतीति हेतोः व्यास्तेन 
सपश्चमरवेन नियतत्वेन विपक्षव्यादत्तसवेन ध्मिनिष्सरेन पश्चच्त्तिखेन च रूपत्रयेण, तदेबाह-- 
व्ररूपादिति । सपक्षसस्व-विपक्षासत्व-पधसत्व-लक्षणरूपघ्यवतः लिङ्गाद् हेते: लिङ्गज्ञानं 
साध्यवषवकं ज्ञानम् अ-मानम् अनुमितिः यद् तद्रपः अनुमिव्यात्मकः व्यङ्खयस्वञ्जकभःवः 
पर्यवस्यति सिद्धो मवति । अय व्यञ्जनावादिनो मृदा ऽमिषिक्तष्वन्युदादरणे प्रथममन्मानं 
योजयति-नथा हीति । गाथासततश्चत्यां पमिदम् | 

भ्रम धामिक विश्रन्धः स ज्ुनक्रोऽद्य मारितस्तेन । 
गोटानदीकच्छकुञजवासिना दप्तसिहेन ॥ 

इति संस्कृतम् ॥ पुष्पावचयाय ̀  खसङ्कतस्यानमूते गोदा नदीक्रूटनिङ्ञ्जे यान्तममिसरण- 
विघ्नकारिणं कञ्चन घामिकं भीषयितुं कस्याश्चिदभिसारिण्या स्वविनयं सूचयन्त्या उक्तिरियम् । 
हे धार्मिकेति । परभ्रेयोविघातकत्वेन सापश्चेसम्बोधनम् स्वं विश्नन्धः विदवस्तः सन् भ्रम 
गृहे यवेच्छं विचर स यद्धयाद् भ्रामे भ्रमणं व्यक्तमासीत्छ शुनकः इवा अद्य तेन प्रसिद्धन 
गोटानच्याः च्छङुञ्जे जल्प्रायदेशसम्बन्धिनि कुञ्जे वासिना दप॑युच्छेन विेन मारित इति 
वाय्या्थः | पिय दत्ता नगरमागत्य हननात् तेनेस्यनेन मिथ्या सया नोच्यते इति 
व्यज्यते | १३८॥ 

अचर किं वाच्यं किमतुमेयमिति ददांयति-अन्रेति। विहितं भ्रमेतिविधिविषयभूतं 
गदे भ्रमणमश्रमणमनुमापयर्तीव्यथः । वदेव दशंयति--यद्यदति ¦ अनेन यद्यद्धोरभ्रमणं 
तत्तद्धयकार्णाभावन्ञानपूर्व॑कमिति व्यातिः सूचिता । उ्यापकविरुद्धेति ¦ भीरुग्रमणस्य 
व्यापिका भयकारणाभावोपरन्धिः । तद्विरुद्धम् मयकारणम् तदुपन्धिः । अनेन व्यतिर- 
कव्यास्षिदशिता तथा च गोदावरीतीरं भ॑र्रमणायोग्यं सिंदवसाद् यैवं तन्नेव वथा खमिति 
भ्रमणामावाऽनुमिपतिः ॥ 

इत्थं पूवपक्चमनू्य॒दूषयति--अत्रोच्यत इत्ति साध्यसिद्धिखत्यन्तेन ! पथमं भ्या- 
तिविवयकं व्यभिचारमाह--मीररपीति । निदेरोन आज्ञया अन्येन निविकाभादिना अनै- 
कान्तको व्यभिचारी अनेन यदद्धीरभ्रमणं तत्तद्ध यक्रारणनिद्रच्युपरग्धिपूव कमिति व्यतिरे- 



१०६ मारश्वरीसीकोपेते काश्यग्रकारे- 

चेवंमूतेन देतुना सत्यपि भयक्रारणे भ्रमतोत्यनेकान्तिक हेतुः, चुनो विभ्यदपि 
वीरत्वेन सिहान्न बिभेतीति विरुदढोऽपि गोदावरीतीरे सिहसद्धाबः प्रवयक्चादनु- 
मानाद्रा न निश्चितः, रितु वचनात््न च चचनस्य प्रामाण्यमस्ति अर्थेनाप्र- 
-तिबन्धादित्यसिद्धश्च, तत्कथमेवंविधाद्धेतोः साध्यसिद्धिः | 

तथा निःशेषच्युतेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि, तानि 
कारणान्तरतोऽपि भवन्ति; अत्चात्रेव स्नानकायंत्वेनोक्तानीति नोपभोगे एव 
प्रतिबद्धारीव्यनकान्तिकानि | व्यक्तिवादिना चाधमपदसहायानामेषां व्यञ्चकः्व- 
मुक्तम् । नचात्राधमत्वंप्रमाणप्रतिपन्नमिति कथमनुमानम्। एवंविधाद््थदेवंविघोऽ्ं 
उपपत््यनपेक्षत्वेऽपि भ्रकाङते इति व्यक्तिवादिनः पुनस्तत् अदूषणम् ॥ 

इति श्रीकाव्यप्रकारो स्वनिगुणीभूतव्यङ्गयसङ्कीणमे- 

द्निणेयो नाम पञच्चमोल्लासः ॥ ५ 
॥ + [मी 

कञ्याप्तेरेवासिद्धिरिति सूचितम् ॥ अथ देतोर्विम्दत्वमाह--जुन इति । चिभ्यदपि स्पेन 
पापजननदोघाद् वीरत्वेन धार्मिकस्य मयानास्पदत्वाद् एवं च सिहवच्वभीरश्रमणाभावयोनं 
सामानायिकरण्यमित्याद--विसद्धऽपीति । पक्षधम॑ताविषटनमाह--गोदावरीदीर इति । 
वचनात् कुल्यवाक्याद् यसनासोक्ततथाऽप्रामाण्यमाह--न वचनमस्येति । प्रामाण्यं नियत- 
मिति रोषः । तदेवाह--अर्थनाऽप्रतिबन्धादिति ! शाटथोक्तो प्रामाण्यसन्देदाच्छन्दा्थ- 
योनियतसम्बन्धाभावादिति भावः | एवं चार्थानिश्वयस्तदाह-दृव्यसिद्ध इति । देतुरसिद्धः। 
तथा च देत्वनिश्वयान्नानुमितिस्ष्ुपसंहरति-नत्कथमिति । पवषिषाद् अनैकान्तिक- 
विरुदधासिद्धरूपात् | 

एवं ध्वनिकासोक्तोदादरणेऽनमानं निरस्य स्वोक्तोदाहरणेऽपि तन्निराकुव॑न् ध्वनिलष्षयं 
समर्थयति--तथेति अदुषणमित्यन्तेन । गमकतया सम्भोगक्ञापकतया । दूषयति--ता- 
नोति 1 कारणान्तरतः कारणान्तरमुपमोगमिन्नं स्नानादि तस्मात् तदेव दशंयति--अत- 
श्येति । अत एवेत्यथंः । अत्रैवेति । निःरोषे्यत्रेव प्रतिबद्धानि व्याक्षानि अनैकान्तिकानि 
व्यभिनचारीणि तक्कथमनुमितिः स्यादिति भावः। तहिं व्यभिचारे तदम्तिकगमनस्य व्यज्ञनाऽपि 
कथमित्याह--ज्यक्तिवादिनेति । व्य्नावादिना एषां चन्दनच्यवनादीनाम् । ननु अध- 
मपदाथसहकारेण यथा व्यज्ञक्रत्वन्तथा यघमपदार्थसहकारेणानमापकतमपि स्यादत आह-- 
न चात्रेति । प्रमाणेन प्रतिपन्नमवधारितमित्यर्थः । तथा चाघमत्वस्य पक्चधर्मतासन्देदान्ना- 
मानम् न च शब्दादेव निश्वयः तत्य कोपाक्कुलितकामिनीवचनवेनानिश्ायकस्वात् । ननु 
व्यज्ञनापक्षेऽप्येष दोषोऽस्त्येव तथा च व्यञ्जना कथमत आद--एवंविधादिति । उपपत्तिः 
व्यासधादिः । अनपेक्षत्वेऽपि अनङ्गत्वेऽपि प्रकाश्चते प्रतोयते तद् अनैकान्तिकलादि अदू 
षणम् न दुष्टम् अचर ग्यापतेरनङ्खत्वेन सम्भावनामात्रादेव व्यङ्खधपरतीतिरिति न किमपि व्यङ्गं 
नावादिनां दूषणमिति भावः | 

इति भौकाव्यप्रकारो नागेश्वरीटीकायां ष्वनिगुणीमूतव्यज्गध- 
सङ्कीणमेदनिर्णयो नाम पञ्चमोल्गसः ॥ ५ ॥ 

ननम् १) 01 



अय षष्टीर्ल 
(~ = 

(७०) शब्दाथंचितव्रं यस्पूं ाव्यद्यमुदाहूतम् । 
^ ह ~ ~~ 

गुणप्राधान्यतस्तत्र स्थिताचत्राथरन्दयाः || ५८ || 

न तु शब्द चित्रेऽथस्याचित्रत्म् अथंचित्रे वा उव्द्स्य । तथा चोक्तम्- 
रूपक्रादिरलङ्कारस्तस्यान्यवहुधोदितः। 

न कान्तमपि निभूषं विभाति वनिनाननम् ॥ 
रूपकादिमख्ङकारं बाद्यमाचक्चते परे। 

सुपां तिङं च व्युत्पत्ति वाचां चाञ्छन्त्यलङ्कृतिम् । 
तदेतदाहुः सोरब्द यं नाथव्युन्पत्तिरीटरी । 
दाव्दाभिधेयार्ङ्कारभदादिष्टं दयन्तु न. ¦ इति ॥ 

अथ क्रमप्रात्तमधमकाग्यं निल्वति--शब्डार्थति। शखब्दचत्रमथंचित्रं चति- 
यककाव्यद्रयं पूव प्रथमोष्टासे उदाहृतं खच्छन्देव्याचचटाहरणाम्यां वोक्तं तत्र काव्ये चित्राथेश्चव्द 
योः चित्रौ तावथश्ब्दो च तयोरुणप्राधान्यवः गुणत्वेन प्राधान्येन च स्थितिरस्थानमित्यथः, 
शब्दचिनेऽथस्य गुणमावः छन्दस्य प्राघास्यम् अथचित्रे शब्दस्य गुणनावः अथस्य प्राधान्यम् 
एतदेव व्यतिरेकमुखेन व्याचष्टे--न स्विति । एवं च यत्कृतं कवेरत्कटचारव्वं विवक्षितं 
तस्य प्राधान्यमन्यस्य गुणत्वं तथा च नैकेकासखप्रयुक्तोऽयं विभागः भपि तूत्कटचमत्कार- 
जनकत्वसूपप्राधान्यपुरस्कारेणेति युक्तोऽयं विभाग इति वोध्यम् । 

शब्दाख्ङ्काराणामर्थाख्ङ्काराणां च चमत्कारप्रयोजर्त्वे प्रामाणिकसम्मतिमाह--तथा 
चोक्तमिति इतीत्यन्तेन । उक्तमिति ध्वनिकारेणेति सेषः । 

ननु विवादामावाक्किमथं प्रामाणिकादरणमिति वादिनो मतमाह-- रूपकादिरिति । 
तस्य कान्यप्य रूपकादिः सूपकोपमादिरेव अलङ्कारः अन्यैः केधिदालङ्कारिकेः वहुधा बहू 
प्रकार उदित उक्तः| अथस्य विमावादिरूपस्य रसव्यञ्धकस्वेन अथंनिष्ठो रूपकादिरेवा- 
रङ्कार: केश्चिदुक्तं इति भावः । तत्र व्यतिरेकदृष्टान्तमाह-न का्तमिनि । ययाऽङ्गनाननं 
कान्तं सहावण्यमपि निमषं निरल्ङ्कारं सन्न विभाति नाद्रूलादाय पर्याप्यते तथा शब्दाथद्च- 
रीरं काव्यं सगुणमपि निरल्ङ्कारं न विभातीव्यथः। शब्दालङ्कार एवादरणीयो न त्वर्थाछ- 
कमर इति केषांचिन्मतमाह-ङ्पकादमिति | परे अन्ये रूपकादिमया्ङ्कारं वाद्यं काभ्या- 

थ॑प्तीद्यु्रवर्सिनम् आचक्षते कथयन्ति यतस्ते हि सुपां सुबन्तानां तिद तिङन्तानां च 
पदानां व्युत्पत्ति विरोषेणनुप्रासादिरूपेण उसत्ति सन्निवेशं वाचामख्ङ्कृतिं शब्दालङ्कार 
वाञ्छन्ति अत्यन्तोपादेयतेनाभिर्षन्तीस्यथः । तस्या एवालङ्कृतित्वे देवमाह--तदंताद्- 
ति सौशब्यं शओोभनशब्दस्य कान्यस्य शओोभनत्वमेतदाहुः स्वत एव -ङन्दालङ्कायर्णा 
चमत्कारिखमिति भावः} अथंग्युदत्तिः अर्थारङ्कारः नेदृशी न शब्दवत् स्वतश्चमत्शारिका 
अपि तु विभावा्कर्षयुखेनैव । यखसिद्धान्तमाइ-- शब्देति ¡ नोऽस्माकन्तु शब्दाभिषेया- 

लङ्कारमेदात् शब्दार्थालङ्कारयो्मेदाद् इयं छब्दार्याङ्कारयुगखमिष्टममिमतमिव्ययथः | मयं 

भावः-न हि शब्दे स्वरूपेणाल्ङ्कारः निस्थंकेऽपि तदापत्तेः नाप्यथं सवदाऽथंसच्वेन तदापएततेः 

किन्तु शन्दबोधितेऽ्थं अर्थबोधके शब्दे च चित्रता अत एव दे काव्ये तेन दयोरप्यास्ादोप- 
कारकत्वस्य सदृदयेक्वेयत्वात् कविसंरम्भगोचरत्वा द्वावप्यलङ्कारविति । 



१०८ नागेश्वरीरीकोपेते कान्यभ्रकार- 

राट्द् चित्र यथा- 
प्रथममदणच्छायस्तावत्तवः कनफप्रभः 
तदनु विरदोत्ताम्यत्तन्वीकपःखतख्युतिः । 
उदयति तता ध्वान्तभ्वंसक्चमः क्षणदासख 
सरसबिसिनीकन्दच्छरच्छविम्रगटाञ्छनः ।। १३९ ॥ 

अथवित्रं यथा- 
ते दृष्टिमात्रपतिता अप कस्य नात्र 
त्तोभाय पक्ष्मलटयामलटकाः खलाश्च । 
नीचाः सदेव सविखःसमलीकटग्ना 
ये काठतां करुटिखतासिव न व्यजन्ति ।। {४ ॥ 

यद्यपि सवत्र काव्येऽन्ततो विभावादिरूपतया पयंवसानम् तथापि स्फुटस्य 

तच्र शब्दचिधमुदादरति-- प्रथमेति । मृगखाञ्छनस्चन्द्रः क्षणदामुखे रजनीप्रारम्मे 
प्रथममसणच्छायो रक्तकान्तिः तावदिव्यवधारणे अरुणच्छाय एवेस्यथंः | ततः कनकप्रभः 
¡तवरणः तदनु विरहेण प्रियवियोगेन उत्ताम्यन्ती ङ्िश्यमाना या तन्वी कामिनी तस्याः कपो- 

रस्य गण्डस्थलस्य युतिरिव द्ुतियस्य तादृशः पाण्डुवर्णः ततः सरसा रिनग्धा या जिसिनी 
कमलिनी तस्याः कन्दो मूलं वस्य च्छेदः खण्डस्तद्वच्छपिः कान्तियंस्य स. भतिवव्त्वात्त- 
याभूतः अत एव ष्वान्तस्यान्धकारस्य ध्वंसे नादो क्षमः समर्थः अत एव विपक्षजयाद् उदय- 
तीव्यथः | अन्न मकारयोस्तकाराणां ककार्योधकारयोः क्षकारयोद्छकारयोः सक्रारछकारल- 
काराणामनुप्रासः शब्दालङ्कार एव प्रधानम् समाधि कवेस्तवरेव संरम्भात् प्राधान्यस्य कवि- 
विव्षामातच्निबन्धनल्वादिति शब्दचित्रता स्वमावोत्तयुपमथोरथंचित्रयोः सच्ेपि तयो मौणतै- 
व } हरिणी छन्दः ॥ १३६ ॥ 

अथचित्रमुदाहरति-ते दष्ठोति । ते प्रसिद्धाः सकर्वश्चीकरणसमयां वा पद्मके 
बहुपक्ष्मयुक्तं दश; यासान्तासां सुन्दरीणाम् अलकादचूणङ्न्तलाः खल दुजनाश्च दृष्टिम्रै 
पतिता हग्गो चरतां गता अपरि अत्र संसारे कस्य पुरुषस्य क्षोभाय धेयविधाताय अस्वस्थतवा- 
य च न भवन्ति अपि तु स्वस्यापि क्षोमं जनयन्ति कथंभूताः नीचाः अधोगामिन" अनुच 
शयाश्च तथा सदेव सविलासं विलाससदितं यथा तथा अषटीके ककटे मिथ्यामाषणे च च्म 
आसक्ता एतास्ते के ये कुरिल्तामिव काटतां न त्यजन्ति कार्ता कृष्णरूपता यमस्वरूप- 
ता च | वसन्ततिखका छन्दः । अत्रानुप्रा ससंभवेऽपि द्लेषधरतिमा हेवुस्थाल्ङ्कारः समु चयः | 
प्रधानमिच्यथचित्रता भसमाप्ि कवेस्तत्रेव संरम्भात् क्षोभरूपैककार्येऽ्कखल्योः सम् चयो- 
क्तेः समुचयोऽर्थालङ्कारः दलेषोपमयोत्तदङ्गत्बात्तस्येव प्राधान्यमिति दिक् ॥ १४० ॥ 

ननु धथमरछोके चन्द्रोदग्रूपस्योदीपनविभावस्य वर्णितत्वेन श्र ङ्गाररसस्य वद्ध यत्वाद् 
द्वितीये खलक्षटशा भल्का इत्युपमायास्तन्पूच्कविप्रखुम्भस्य च व्यंग्बस्वास्कथमुभयमस्प इग्यं 
केथं वाऽघमं व्यंग्बरहिंतस्यवाडवमत्वकथनादित्याञ्चङ्कते-- यद्यपीति । विभावादीति । 
तेषामेव रसतवेन पर्यवसानम् } समावत्त-तथापोति } अयं भावः-मञ्चट्ग्यं त्ववरं स्मृत- 
मिति सूत्रे अर्व्यंग्यश्ब्दस्य स्ङुरव्यंग्यरहितस्वमिव्यथवणनाद् अत्र॒ चित्रस्येवोद्धरतया 
चमस्कास्त्विन कवितास्यविषयत्वाद्रसरूपन्येग्यस्य चातथात्वादधमसन्यवहयार इति | ननु 
निगुणीमूतव्यंग्यमेदवत् शब्दार्थचित्रावान्तरभेदास्खत्र नोक्ताः ते किं न सन्त्येव आदोसि- 



सप्रमोल्लासः । १०९ 

रसस्यातुपलम्मादव्यङ्गयमेतत्काव्यद्रयमुक्तम् । अव्र च शब्दार्था र भेद प्रह 
वो भेदाः ते चार्द्र निण्ये निर्मप्यन्ते | 

इति श्रोकाव्यभ्रकादो राब्दाथचिच्रनिरूपणं नम प्रष्ठोल्टापः ॥ ६ {| 
न~~ ~ --- 

अथ सप्तम्ल्तःमुः 
कऋञ्यषस्वरू्प मरूप्य दाघाणा सामन्वरद्मपायाहट- 

(७१) युख्याथेहति्दोषो रसश यख्यस्तदाश्रयःद्वाच्यः | 
उभ्योपयोगिनः स्युः शब्दाघ्च)समेर तष्वपि सः || & | 
हतिरपकषः । शब्दाद्या इत्याद्य ्रहुणाद्रणर चने । 

विरोषटक्चणसाह-- 

(७२) दृष्ट पद् श्रुतिकट च्युतसस्छरत्यत्रयुक्तमसम थम् । 

निहताथंमयुचिताथ निरयेकमवाचरू त्रिधाश्टलेकलम् ॥ ५० ॥ 
सन्दिग्धमग्रतीतं गस्य नेयाथेमथ भवेल्करि्टम् । 

जन ते सचमत्कारा इत्याशङ्कायामाह-अत्र चति } शन्दायचिच्काव्ययोः। रएतदुमेद्चाह- 
क्ारभेदाद्वन्तीति अलङ्कारनिणयेनैव ते निर्णेष्यन्ते इति भावः | 

इति श्रीकाव्यप्रकाठो नायेशवरटीकायां षष्टोल्छ सः । 

"~न 

री क्ट ह 1 

उदेचक्रमएाहं दोषाभावं चिरूपयितुमादो दोषसामान्यरक्षणमःई-सख्यार्थति } मूख- 
स्यार्थस्य हतिरपकरषाो यस्मात्स दोषः | अथ च मुख्यार्थो हन्यतेऽपक्रष्यतेऽनेन स दोपः 
तथा च मुख्यार्थापकषकत्वन्दोषत्वमिति सिद्धम् } एख्यत्वं च इ तरेच्छा नधीनेच्छाविष्वयतवम् ! 
तञ्च सुखरूप रसेऽक्षतमित्याह-रस्श मुख्य इति } रसशब्देन रस्यते ञ्रघलायते 

इति व्युत्पत्या भावादिरप्युपरसंग्रह्यते । नन्वेवं नीरसेघरुं विघालयस्य रसस्याभावेन न कथिद्षृः 
स्यादत आह--तद्ाश्रयादिति । तेन ससेन आश्चपादुपकारकतयापेक्षणाद् वाच्यः छन्द 
ोध्योऽवि मुख्य इति केचित् । वस्तुतो रसस्यंच मुख्यत्वेऽथं मुख्यत्वव्यवहारः क यमत माह 
तदाश्रयादिति । तथा च मोणोऽयं व्यवहार इति भावः| नन्वेवं रसवाच्ययोरेव दोषाध्चा- 
त्वमुचितन्न वु शन्दादीनामत आह-उभयोपयोगिन इति । विभावादिग्रतीविद्ारा रस्पर- 
त्यायकरत्वेन शब्दाद्या उभयो रस्तवाच्ययोः उपयो गिनः व्यञ्जकवा चकत्वादिना उपकारकः 
स्युः तेन तेषु अर्थश्चब्दादिष्वपि स दोषो न तु रस एवेत्यर्थः} मपकषंशच अननांदो सम्य 
गावरणघ्वंसामावः ॥ ७१ | 

काव्यदोषाणां विरोषल्क्षणमादह-- दुष्टं पदमिति ! श्रतिकटु श्रतयुदेग जनकं परषवण 
पदं दुष्टं भवेत् च्युतसंस्छति व्याकरणरुक्षणडानम् असाधु अप्रयुक्तं तयाऽङग्नतम्बपि 
क्विमि्नाहतम्ःअससथं तद्थाबोधकम् निहूताथेमु अर्यान्तरपतीत्या ्रकृतव्यव धायकम् 
अनुचिताथेम् अयोग्याथकम् निरथेकं पादपूरणमात्रायकम् अवाच्म् मनमिधा- 
यकम् अरृखीटं तरीडानिन्दाऽञ्चमविघया त्रिधा त्रिप्रकारकम् सन्दिग्धं नानां सन्देह 
विषयमूतम् अप्रतीतं यकिञिच्छाख्रपरिभाषितम् प्राम्यं लोक्मातरप्रयुक्तम् नेयार्थं 



१९० नानेरवरीरौकोपेते काव्यप्रकासो- 

अबिमृष्टविधेयांशं विरुदमतिकृतसमासगतमेव ।॥ ५१ ॥ 
१-श्रतिकटु परुपवणेषप दुष्टं यथा-- 

अनङ्गमङ्कलगहापा ङ्गम ङ्धितरङ्खितेः 
अ1छिङ्ितः सं तन्वद्धया काताथ्यं छमते कद् ॥ १४१॥ 

अत्र कारत्तथ्यमिति । 
र~च्युतसंस्कृति वयराकरणलष्षणहीनं यथा-- 

एतन्मन्द विपक्रतिन्दुकफकदयामोदरापाण्डर- 
प्रान्तं हन्त पुिन्द छन्दरकरस्पशेश्चमं टश््यते । 
तत् पल्टोपतिपुत्रि ! कुञखरङटं कुम्भामयाभ्यथना- 
दौनं स्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतं मा कथाः । १४२ ॥ 

अच्रानुनाथते इति सर्पिषो नाथते इत्यादाविव)शिष्येव नाथतेरारमनेपवं 
विदितम् ( आशिषि नाथ इति ) अत्र तु याचनमथेः। तस्मादनुनाथति स्तनयुग- 
मिति पठनीयम् । 

निविद्धमपि लक्षणया प्रयुक्तम्. एते दोषाः केवल्पदगताः समासगताश्च क्रिषत्वादयस्तु समास- 
गता एव | क्िष्ठं बलाद्रयाख्येयाथकम् । अविमृषटविधेयाश्चम् अविगरष्टः प्राघान्येनानुक्तो 
गुणीमूतो विधेांो यत्र तादम् विरुद्धमतिकृत् विष्दधस्य मतिं विसद्धां विपरीतां वा मतिं 
करोतीति तादृशमिति कारिकाः । पद शब्दे नात्र सुबन्तं तिडन्तं तत्पक्ृतिभूतं प्रातिपदिकादि 

च गृह्यते ! पदानां वाक्यघटरकस्वेन प्राथम्यात्पथमं तदोषलक्षणमिति बोध्यम् ॥ ७२ ॥ 

क्रमेणोदाहरति--अनङ्गमङ्करेति । कयोधित्कामिनोः समागमानुध्यानमिदं ऊुद्टिन्याः । 
स मदूबुदधिस्थो युवा अनङ्गमङ्गलग्रहापाज्गानां कन्दर्पौस्सवमन्दिरायमाणक्यक्षाणां या भङ्गयः 
प्रकारस्तासां तरङ्गितैः तरङ्खवदाचरणेः उपलध्वितथा तन्वङ्गथा आलिङ्गितः सन् कार्ताथ्य 
कृतार्थतां कदा कमते प्राप्स्यति भविष्यति कट् भत्र स्वायत्ते शब्दप्रयोगे निर्यं प्रयुक्तो 
दुःवः कारताथ्य॑मिति शब्दः शरोतुरविरक्तिमापादयतीति दुष्टः । यमक्रायय प्रयुक्तस्तु न दुष्ट 

इति बोध्यम् ॥ १४१ ॥ 
दवितीयं पददोषमुदाहरति--एतन्मन्देति । पह्लीपतिपुच्याः कुचयुगं दिरक्षोः कस्य 

चिद्धिदग्धस्योक्तिसियम् । दे पल्लीपतिपुतरि ! पह्लीश्चन्दः पिप्पल्यादिडीषन्तः श्ुद्रमामवाची 
तत्स्वामिनः प्रधानश्चबरस्य पुत्रि ! एतत्पुरोदश्यमानं त्वत्छुचयुगम् पुङिन्दसुन्द्रस्य शजरयुनः 

करसपर्श्षमं हस्तमर्दनयोग्यं यतो क्ष्यते द्यते तत्तस्मात्कारणात् कुञ्जरकुखं हस्तिस- 
मूहं लामनुनाथते याचते, किमित्याह--खं कुचयुगं पत्रः पर्णैः आबृतमाच्छनं मा कृथाः 
मा ऊर इति याचने देवुगभ॑ कुञ्जरकुखुविरोषणमाह--कुम्भेति । कुंभयोः कुंभस्थल्योर्याऽ- 
भवस्याभ्य्थंना प्राथ॑ना तया दीनं कातरम् । कुचयोः पत्रानाृतसवे तदासक्तमनसः पुलिन्द- 
सुन्दरस्य अनयोः कतरः कुम्भ इति संखयेन इनने मोल्य मविष्यतीति भावः| कीदशं 
कुचयुगम् मन्दमीषत् विपक्वं तिन्दुकस्य कालस्कन्घस्य यत्रं तद्धत् श्याममुदरं मध्यभागो 
यस्य तथाभूतं च तत् आगांडर ईैषदांडरः प्रान्तो यस्य॒ तथाभूतमितयथः । इन्तेति इषं । 
अत्रा्चिषि नाथ इति वार्सिकेन भआशिष्येवत्मनेपदविधानाद्नुनाथते इति पदं व्याकरण 
ङश्चणविदधं च्युतसंस्कृतिः । शादृषविक्रौडितं छन्दः | १४२ ॥ 



सममोल्छासः | १११ 

इ अग्रयुक्तन्तथाऽऽम्नातमपि कविभिनहतम् यथा- 
यथाऽयं द्ार्णाचारः सवदैव विभाव्यते! 
था मन्ये दवतोऽम्य पिक्चाचो गाक्षुसाऽथ वा| १४३ ॥! 

अत्र दृवलञव्द्ा दवतानि पुंसि वा इति पुंभ्याम्नातोऽधि न केनचिसयुज्यते 
ह--असमथ यत्तदथे पल्यते न तत्रास्य सक्तिः यथा- 

तोथान्तरेषु स्नानेन ससुपाजितसक्करतिः । 
पुरखोतस्विनीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम् ॥ ४ ॥ 

अच्र हन्तीति गमनाथम् | 
“--नहताथं यदुभयाथमप्रसिद्धऽथ प्ररक्तम् । यधा- 

यावकरसाद्रपादप्रहारश्ोणितकचन दयितन | 
सुग्या साध्वस्ततरल्ला विलोक्य परि चुम्बिता सहसा ।। १४५ ॥ 

अव्र शोणित्चव्दम्य रुधिरल्क्षणेचा्थनोज्ज्वलीकर नस्वसूपाऽर्थो व्यवधीयते । 
६--अनुचिताथ यथा-- 

तपस्विथिय सुचिरेण रभ्यते प्रयत्नतः सचत्रिभिरिध्यते च या 

तृतीयं पददोषमुढाहरन् बप्रयुक्तपटं व्याचष्रे--अप्रयुक्तमिति । तथा प्रयुज्यमान- 
ताचच्छेदकन्पेण आम्नातमनुशिष्ठ कोश्चन्याकरणादिसिदम् कवियि्नदितन प्रयुक्तम् कविसं- 
प्रदायनिषिद्धप्रयोगवत् 

उदाहरति-- गथायसिति ! यथा यतः अव॑ पुरः दादणाचारः क्ररकर्मा स्वंदैव 
न तु कटाचित् विभाव्यते दश्यते तथा ततः अस्य पुरुषस्य दैवत उपास्यः पिश्चाचः अथं 
वा राक्षस इत्यहं मन्ये इत्यथः । १४३ ॥ 

अत्र--+“न्दारका दैवतानि पुंसि वा देवताः लियाम् ।> इत्यमरकोशे पुं्लिे दैवत- 
शब्द आम्नातोऽपि क्रविभिन्न कापि प्रयुक्त इत्यप्रयुक्तत्वं दोषः । यमकादो तु नायं दोषः ॥ 

चदुथमसमथपदं व्याचष्टे--अ समर्थमिति ¦ यत्तदथं परिपटितवमपि ५कृतस्थरे विवक्षि 
तार्थसामथ्यंरदितन्तदसमथम् यत्किचित्सहकारं विनाऽनुशिश्टाथबो घकत्वमसमथ॑त्वमिति भावः | 

तीथंत्ति । एष पुरुषः तीर्थान्तरेषु स्नानेन समुपा्चितसत्कृतिः लन्धसत्फल्जनकयुण्यः 
सन् संप्रति सुरखोतसिनीं गङ्गां सादरं यथा तथा हन्ति गच्छतीत्यथंः । अश्र इन ईिसा- 
गत्योरिति गमनाये परिपडितोपि हन्तिस्वत्प्त्यायने स्वरूपायोग्य इत्यसमर्थम् ॥ १४४ ॥ 

पञ्चमं निहताथपदं व्याचष्े--निहताथंमिति । भविवक्षितपसिद्धाथप्रत्ययव्यवधानेन 
विवक्षिताप्रसिद्धाथनरोघकत्वमिति फलितम् । 

यावकेति ¦ यावकस्यालक्तकस्य रसेन आद्रो यः पादस्तेनं यः प्रहारस्दाडनं तेन 
शोणिता उज्ञ्वखीकृता ईष्दार््तीकृताः कचाः केश्चा यस्य ताददोन दयितेन प्रियेण 
ध्वसेन सुधिरभ्रमाद्धयेन तस्छा व्याकुला अत एव मुग्धा मूढा विलोक्य इयं साध्वेस्वतीति 

श्चात्वा सहसा तत््णमेव परिचुम्बिता । सति विरम्बे नायिकाया भ्रमोच्छेदसम्भदादिति भावः| 
अत्र नानाथकस्य ओोणित्पदस्य रुधिरे प्रसिद्धिः अग्रसिद्धिस्तूरज्वलीज्ृतत्वरूपे विवशता 

इति निहताथत्वम् ॥ 
षष्ठमनुचितायमुदाहरति --अनुचित्ाथमिति ! भनुचितो विवक्षिताथतिरस्कारकषर्म 

व्यज्ञकोऽर्थो यस्य तदित्यथः । 
तपस्विभिरित्ि ¡ या तिः तपस्विभिः सुचिरेण चिरकालेन छम्यते था च सन्िभिः 



११. नागेदवरीटीकोपेते काव्यप्रकाशे- 

प्रयान्ति तामाङ्चुगति यङभ्विनो रणाश्वमेषे परञुतामुपागताः। {४६॥ 
अव्र पल्ुपदं कातरताममिन्यनक्तीव्यनुचिताथम् । 

७--नरथेकं पादपूरणयात्रप्रयोजनं चादिपद्म् यथा- 
उरपुल्छकमल्केसरपरागमगभेरद्युते ! मम हि गौरि ! | 
अभिवालिछतं प्रसिद्धयतु मगवति ! युष्मल्प्तादरेन ॥ १४५ ॥ 

अच हिञ्चब्दः | 
<--जवाचक यथा-- 

अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वदयाः स्वयमेव दहनः । 

अमषेरल्येन जनस्य जन्तुना न जातहाद्न न विद्धिषाद्रः ॥ १४८ ॥ 
अत्र जन्तुपद् मदातयथं विवक्षितन्तत्र च नामिधायकम् | 

यथा बवा- 
हा धिक् सा किरु तामसो हशचिमुखो टा मया यत्र सा 

णी 

याक प्रयत्नतः प्रयत्नेन इष्यते काखान्तरभाव्तिान्न प्राप्यते तां गर्तं रणः संग्राम एवा. 
इवमेधः तच पञ्चुतां वध्यतासुपागताः प्राप्ताः अत एव यश्चस्विनः आङ शीघ्रं यथा स्यात्तथा 
प्रयान्ति प्राप्नुवन्ति । वं्चस्थच्रत्तम् ॥ १४६ ॥ 

अत्र पद्युतामित्यनेन कातरत्याभिव्यक्ध्या वणनीयस्य तिरस्कारादटचितार्थलन्तदाह- 
अचेति । 

सप्तमं निर्थ॑कपद् व्याचछे-निरथंकमिति । अविवक्िता्थैकं इततन्यूनतापरिहारमाच- 
प्रयोजनकमिति यावत् । 

उ्फुल्टेति । नागानन्दनारके मख्यवत्या गोर॑स्तुतिरियम् । उ्फुल्छं विकसितं यत्कमतं 
तस्य केसरेषु करिजल्केषु लग्नो यः परागो रेणुस्तदवद् गौरी गौरणा चुतिः कान्तर्यस्यास्तथा- 
मूते भगवति ! सकठेदवयृसम्पन्े हे गरि ! युष्म्सादेन ममाभिवाञ्छितमिष्ठं प्रसिद्ध्यलि- 
त्यर्थः } अत्र हिपदं निरथंकमथंस्याविवक्षितत्वात् ॥ १४७ ॥ 

अष्टममवाचकपदं व्याचष्ट--अवाचकमिति । विवक्षितवर्मविशिष्टस्य विवक्षितघमिणः 
क्वापि न वाचकं यत्तदित्य्थः | एतादशविशिष्टविरहश्च कचिदधर्मिणि शक्तावपि धर्मिणि शक्ति- 
विरहात् कचिलमकारधर्मिणोरुभयोरपि शक्तिभिरहात् । तत्राचं द्विषा-अपक्षितावयवश्क्ति, अन 
पेक्षितावयवशचक्ति च, तयोंशय्युदाहरति- 

अवन्ध्येति । किराते दुर्योघननिग्रहयय युधिष्टिरमुद्रोघयन्त्या द्रौपद्या उक्तिः--अनन्ध्यः 
सफलः कोपो यस्य तस्य शूरस्य तथा आपदां परकोवदारिद्रथरूपाणां विहन्ुर्नाशयितुः दातुः 

जनस्य स्वयमेव यत्नं विनैव देहिनः शब्चुमित्ररूपा जना वद्या मवन्ति मगयरलोभाग्यामाक्रान्त- 
त्वाद् अर्थान्तरं न्यस्यति--अमघेति । यतः अमर्षन्येन अच्युरेण मवादरोन विद्विषा 
शतुणापि जनस्य श्यस्य दरो मयं न भवति खोक इति रोषः । तथा जातदहयदेन जाच- 
स्नेहेन मि्ेणापि जन्तुना अदाता जनस्य मित्रस्य आदरो न भवतोत्यथैः । चंस्यं उत्तम् ॥ 

अत्र जन्तुपद् विवक्षितेनादातृत्वेन रूपेणावाचक्रन्तदाह-अत्रेति । 
अनपेक्षितावयवशक्तिमुदाहरति-हा धिगिति । सनप्ने उवं दृष्टवतः पुरूरवस उक्ति- 

बिक्रमोबेशोये । नि्ेंदातिश्चयसूचकं हा पिगिति } यत्र रात्रौ साऽनिवैचनीयरमणीयगुणा 
ख.खमुलौ चन्द्रवदना उवी मयादा सा रात्रिः किक तामसी तमोमुणयुक्ता कल्पितेति 



सप्रमोह्लासः) ११३ 
तद्विच्छेदरुजाऽन्धकारितमिदं दग्धं दिनं कल्पितम् । 
किं कमेः कुले सदैव विधुरो धाता न चेत्तत्कथं 
ताहग्यामवतीमयो भवति मे नो जीवलोकोऽधुना ॥ १४२ ॥ 

अव्र दिनमिति प्रकाङ्मय्मित्य्थेऽवाचकम् | 
यच्वो परसगंसंसगणीदथीत्तरगतम् यथा- 

जद्गगकाण्डोसुनालो नखकिरणरसत्के्राठीकरालः 
्रत्ययारक्तकामाप्रसरकिसल्यो मञ्ुमज्जीरङ्गः । 
भन्ने चाजुकारे जयति निजतनुस्वच्छखावण्यवापी- 
सम्भूताम्मोजशो मां विदधदमिनवो दण्डपादो भवान्याः ॥ १५० ॥ 

अव्र दृधदित्यथं विद्धदित्ति ¦ 
१-- विधेति त्री डाज्ञगुप्साऽमङ्कख्व्यञ्चकत्वाद् यथा-- 

साधनं सुमहद्यम्य यन्नान्यम्य विल्मेक्यते । 

ल्द्धिविपरिणामेनान्वयः । धारेति विभक्तिविपरिणामेन च | तथा तस्य उर्वंदयथा विच्छेदो 
वियोगः तद्रुपवा खजा रोगेण अन्धकारितं अन्धक्रारीकृतस् अत एत दग्धं हःखत्वाच्निन्दयं इद- 
मनुमूयनानं कालरूपं व्ल दिनं प्रकाश्चमयं कह्मितमित्यतुचितम् विषयाग्राहकस्य प्रकाश्चमय- 
स्रायोगाद् , एवमट्चितकारिणि घातरि कि कुर्मः इति साक्ूतोचिः । घाता कुशले इष्टे सदेव 
विघरुरः प्रतिक्रूखः चे्यदि न विधुरः तचदा जवलोको भूलोकः अवुना इदानीं मे मर ताहक् 
तन्नायिङादङ्ंनजनकयाभिनीमयः कथं नो न मववोव्यर्थः | यत्र स्रा दा तद्रात्रिरूपः कथं न 
भवतीति भावः । शादृंखविक्रोडितं छन्दः । अचर ुराबच्छिन्नकारत्वरूपे दनत्वे रूठ्या दिन- 
पदं शक्तं न युनः प्रकाद्चमयत्वे इति धमिणि योगमनपेश्षयेव तद् प्रयुक्त मिव्यवाचकम् | १४६॥ 

द्वितीयोदाहरणन्तु - । 
जलं लल्घरे क्षारमयं वपरंति वारिदः! इदं वृंहितमश्ष्कनां कड म्रानेष हेषते | 
अचर जरुधरशब्टस्य जलाधारकत्वे प्रकारे सामर््येऽपि न समुद्रे घमिणि सामथ्यं 

मित्यवाचकत्वम् | 
तृतोयभेदसूपमवा चकं. पदन्तूपसगं संसर्गादर्थान्तरवाचकम् अन्यथा च, तयोराद्यण्ुदा- 

हरति - जं घेत । भर्ु्मदेदवरस्य ब्रृत्तस्य तारुल्याभितस्यानुकारेऽनुकरणदद्चायां भवान्या 
अभिनवः कोमखः दण्डपादः प्रसद्योर्ध्वङ्कितः पादो टण्डपादोऽभिघवोयत इत्युक्तखष्चण्ङष्ठित 
चरणो जयति सर्वोकर्चेण वर्ते । कीदशः १ निजा भवानीसम्बन्धिनी या ततुः सेव 
स्वच्छा लावण्यस्य वापी तत्र संमृतं यदम्भोजं तस्य ओमां विदधत् विरेषेण धारयम् । 
अत्र जल्स्थानीयं लावण्यम् , एतदेव विदोषणचतुष्टयेनोपपादयति-जंघेति । जङ्धाकाण्ड 

पव उरुमंहान् नारो यस्य तादृशः तथा नखानां किरणा पूव लसन्तः शोभमानाः केखराः 
किञ्ञल्कस्तेषां माका पंक्तिस्तया करालो नतोन्नतः तया प्रत्यग्रो नूतनो कः अलक्तको 

यावकरसस्तस्याभा कान्तिस्तस्याः प्रसराः प्रसरणान्येव किसलयानि नवद्रखानि यत्र तथाभूतः 

एवं मज्ञमज्ञीरः स॒न्दरपादमूषणमेवे ज्ञो यस्य यत्र वा तथाभूतः । भ 
अत्राम्भोजश्ोभाया दण्डपादे आसयेपान्निदर्शनालङ्कारः । अन विधा-घातो शक्त- 

नियमितत्वेन घारणेऽ्थंऽवाचक इत्याह्-अत्रेति । खग्धरा छन्दः | १५० ॥ | 
नवमं दोषमुदाइरन् त्रिधा शब्दा्थमाइ-तरिघेति । भश्लीलमशोमनम् । (क्षमी- 

वोल्लक्ष्मणः श्रोलः श्रीमान् इत्यमरात् । व्रीडा ठजा । दोष्ठमादिमिगहयं जगु 
प्सेति निगयपे । अमङ्गलं मङ्गलख्विरोधि । । कि 

साधनमिति । यद् यादशमन्यस्य न विहोक्यते तादशं ख॒महदतिविपुलं साघनं 
< क० प्र 



११४ नागेश्वरीटीकोपेते कान्यप्रकासै- 
पस्य धोशालिनः कोऽन्यः सहेताराख्तां श्चवम् | १५१ ॥ 
रीखात्तामरसाहतोऽन्यवनितानिःशङ्दष्ाधरः 
कश्चित्केसरदूपितेश्षण इव व्यामील्य नेतरे स्थितः | 
मुग्धा छुंडमदिताननेन ददती वायुं स्थिता यत्र सा 
भ्रान्त्या धृत्ततयाऽथ वा नतिष्ते तेनानिस्चं चुम्बिता ॥ १५२ ॥ 

मृदुपवनविभिन्नो मस्ियाया विनाश्चाद् घनरचिरकरापो निःसपत्नोऽ् जातः । रतिविगङ्तिबन्े केशपाशो सुरयाः सत्ति कुघुमसनाथे कं हरेदेष बही ॥ १९३॥) एषु साधन-वायु-विनाररच्दा व्रीडादिञ्यन्जकाः | 
१०-- सन्दिग्धं यथा- 

आलिङ्कितस्तत्र भवान् सम्पराये जयश्रिया | 
आश्चोःपरम्परां वन्यां कर्णे कृता करपां करु ॥ १५४ ॥ 

अत्र उन्यां फि हटहृतमदहिखायां किंवा नमस्यामिति स न्देहः | 
चन्यं यस्व चीयाखिनः उुदिमतः पिजत तय रद्ध तस तस बुद्धिमतः विलोक्यते तत्य राज्ञः अरातिं कोपेन छुधिर्घतां श्वं कोऽन्यः सदतेव्य्थः ! अत्र चैन्यार्थकसाधनदचव्दस्य पुरषलिङ्गव्यञ्ञनमर्थान्तरम् एवं च वैन्यार्थकं साधनपदं पुरषलिद्गरूपारथान्तरोपस्थापकतया तरीडादायीत्यदरीलम् ॥ १५१ ॥ 

ठीटेति । अन्यस्य वनितया निःशङ्क यथा तथा दष्टोऽपरे यस्य तथासूतः अत एव रीलातामरसेन क्रीडाकमलेन आहतः करोधातिशयाल्छवनित्या ताडितः कथिद्धिखासी केसर्दूषितेक्षण इव परागपीडितनयन इव नेत्रे व्यामील्य निमील्य स्थितोऽभूत् । ततो ग्धा तदीवधूक्तत्वानमिज्ञतया मूढा कुडमक्ितेन कुडमलाकारीकृतेन आननेन तव नाय- कनेष्रयोः वायुं एकारं ददती स्थिताऽभूत्, दुलमास्तेन नेत्रपीडा शाम्यतीति प्रसिद्धिः | अथ तेन नायकेन भ्रान्त्या धूर्ततया बा नति प्रणतिं ऋते विनैव सा मुग्धा अनिद्ं बहूकालं चुम्बितेत्ययेः । कोपोऽस्या अपगत इति भ्रान्तिः । कौोपानपगमेऽपि एनां चुम्बेयमिति धूता । अत्र बायुन्दोऽपानवायुस्पारकतया जुगरम्तादायी । शारदूरविक्री- 
इतं छन्दः ॥ १५२॥ 

मृदुपवनेति । विक्रमोवंशीये-पुरूरवस उक्तिः । मृहुपवनेन मन्दानिलेन विभिः संयोगध्वंसवान् घनो निनिडः सचिरः सुन्दरः कलापो मयूरपिच्छं मल्परियायाः उवश्याः बिनाश्चाद् मदद्चनाद् अच्च प्रयारदिते जयति निःसपत्नः सदश्चरदितो नातः सुकेदयाः ओभ. नकाया" उर्वस्या; केशपाशे सति एष बही मयूरः कं जनं हरेद् अनुरज्ञयेन्न कमपि कौटरो केशपारो १ रतो रतिकाले विगलितः विस्लङितः बन्धो प्रस्थस्य तथाभूते, तथा कुयुमेः सनाथे युक्ते चन्द्रकसास्याय कुख॒मसनाथत्वोक्तिः । अन्न विनाशशब्दस्य मरणार्थ- केतयाऽगज्गलत्वम् । मालिनी छन्दः | भनुभवसिद्धरसापकषेकाश्छीलाथपस्थितिदंषकता- चीजम् ॥ १५२ ॥ 

दशमं सन्दिग्धदोषमाह--सन्दिग्धमिति । ताययंसन्देहविषयीमूता्थद्ययोपस्थापकल्वं सन्द्ग्धत्वम् । संपराये युद्धे जयभिया भारङ्धितः तत्रमवान् पूज्यस्व षन्यां बन्दनीया- माशीःपरपरामाशीर्वादपदन्कं भितरञमधुक्तां कणे कृत्वा आक्यं कृपां कुर ॥ १५४ ॥ 
भत्र वन्दामिति पदं बन्दी्म्दे सतम्यन्तं बन्याश्ब्दे दितीयान्तम् तथा च ॥4 हतायां स्वपत्नीकतायां म्िलायां सपत्नराजपल््यां दयां कुर इत्यथ ज सन्देहः | 



स्रमोल्छासः । ११५ 

११-- अप्रतीतं यक्केवङे-शखे प्रसिद्धम् । यथा- 
सम्यग्ज्ञानमहाज्योतिदंछ्िताङयतालुषः । 
विधीयमानमप्येतन्न भवेत्कमं बन्धनम् ॥ १५५ ॥ 

अवाज्चयशब्दो वःसनाप्यायो योगक्ाख्रादावेव प्रयुक्तः 
१२--श्राम्यं यत्केवङे छोके स्थितम् । यथा- 

राकाविभावरीकान्तसंक्रान्वश्रुति ते मुखम् । 
तपनीयज्िखाश्चोभा कटिश्च हरते मनः १५६॥ 
अत्र करिरिति। 

१३-नेयाथम्- 
निरूढा लक्षणाः काश्चिटसामथ्योदभिधानवत् । 
क्रियन्ते साम्प्रतं काथित्काधिन्नेव खश्षक्तितः ॥ 

इति यन्निषिद्धं खाक्षणकषम् । यथा- 
शरत्छारससुह्लासिपूर्णिमाशकेदीप्रियम् । 

एकादशं दोषमुदाहरन् अप्रतीतपदं व्याचष्े-अप्रतीतमिति । शब्दानुद्चा नातिरिक्तः 
शाल्रमात्रप्रसिद्धम् | 

सम्यगिति । सम्यग्ानं तचन्ञानं तदेव महर्ग्योतिः सकलाज्ञाननिवारकत्वेन सव 
प्रकाश्चकत्वात् तेन दल्तिः विनाशितः आद्यो मिथ्याज्ञानजनितसंस्कारविरोषो यस्य॒तस्य 

भावस्तत्ता वत्ताजुषस्ठत्तासेविनः पुरुषस्य एतद् विहितप्रतिषिद्धमपि कम॑ कतं विधीयमान- 
मपि हस्तादिना क्रियमाणमपि बन्धनं बन्धजनकं संसारप्रयोजकं न भवेदित्यर्थः । अवाश्च- 

यञ्चन्दः “्टेशकर्मविपा काशयेरपरामृष्टः पुरुषविरोष ईश्वरः” -इति सूत्रेण वासनायं योग- 

शाले एव प्रसिद्धो नान्यत्ेत्यप्रतीतम्। भत्र च तच्छाज्ानभिकस्यार्थानुपरियतिदूषकवानीज- 
मिति गोध्यम् ॥ 

दरादद्यं ग्राम्यं व्याचष्टे-प्राम्यमिति। ममे भवो म्राम्योऽविदग्धस्तस्प्रयुक्तं प्राम्यम् 
आपामरं सवंलोकप्रसिद्धम् । 

राकेति । दे प्रिये ! राका पूर्णचल््रा पूणिमा तत्सम्बन्यी यो विभावर्याः रात्रः ऋन्तः 
अन्दरस्तस्य संक्रान्ता प्रतिनिम्बिता ययतिर्य्र तथामूतं ते तव मुखं तपनीयस्य स्वण्य 
शिलायाः श्चोभा यत्र तादृश्य कटिमितम्बश्च मे मनः हरते अनुरञ्जयतीत्यथंः ¡ अन्न कटिपदं 
आम्यम् प्राम्यशम्दश्रवणेन वक्तुरवैदण््योन्नयनात् शोुवेमुख्यं दूषकताबीजम् ॥ १५६ ॥ 

त्रयोदद्यं नेयार्थं व्याचष्टे नेयार्थमिति । रूट प्रयोजनं च विना शस्यसम्बन्धमातरे 
णाशचक्यार्थोपस्थापनं नेयाथम् | 

भत्र ॒कुमारिलभद्रकृतं तन्त्रवार्तिकं प्रमाणयति-निरूढा इति । भभिधानवत् शक्ति- 
मत् सामर्थ्यात् प्रसिद्धेः शब्दस्वभावाद्वा निरूढा अनादिप्रसिद्धः काथिह््षणा भवन्ति यथा 

श्ुक्छो षट इत्यादौ साग्प्रतमधुना प्रयोजनवश्यादिति देषः । काश्ि्ठक्चषणाः क्रियन्ते यया 

गङ्गायां घोष इत्यादो काश्चित् अशक्तितः प्रत्यायनसामर्थ्यामावात् नैव क्रियन्ते रूदिभयोजना- 
न्यवराभावादिवि शेषः यथां रूपो षट इत्यादाविति बा्तिकाथः । 

निषिद्धम् रूदिप्रयोजनान्यतरश्यन्यम् 1 

कञरदिति । दे तन्वि ! वे शुखं कर्त श्चरकाडे समुन्ञासी यः पूर्णिमासम्बन्धी शवरो- 

प्रियस्व चपेय प्रसुतकरवलं वतयातनस्य' हत्यहारस्यातियि पां करोतीत्यर्थः । अत्र चपेयः 

4 



११६ नायेश्वरीरीकोपेते काव्यश्रकारो- 

करोति ते मुखं तम्वि चपेटापा्तनातिथिषप् ॥ १५८ ॥ 
ॐन्र चपेटापठनेन निर्ञितश्वं छक्ष्यते । 
अथ समास्षगतमेव दुष्टमिति सम्बन्धः । अन्यकेवटं ससासगतं च । 
१४ क्लिष्टं यतोऽथेप्रतिपत्तिव्यवहिता यथा- 

अ्रिोचनसम्भूतञ्यो तिस्ट्गमभासिमिः। 
सदशं शोभतेऽव्यथ' भूपाछ ! तव चेष्टितम् ॥ १५८ ॥ 

अवाऽग्रिोचनसम्भूतस्य चन्द्रस्य ज्योतिरुद्गमेन भासिभिः दुखुरैरि यथः ४ 
१५--अविधृष्टः प्राधन्येनानिर्दिष्ठो विधेयांशो यत्र ठद् यथा-- 

मृध्नीमुद्इत्तकृत्ताविरख्गख्गरप्र्तसं सक्तधारा-- 
धौतेश्चाङ्नप्रसादोपनतजयजगञ्नातमिथ्यामदहिम्नाम् ! 
केखासोल्लासनेच्छाव्यतिकरपिदुनोप्सपिदर्पाद्धुराणां 
देष्णं चेषां किमेततफमिह् नगरीरक्षणे यसखयासः ॥ \५९॥। 

अन्न सिथ्यामहिमलवं नाज्वाचम् अपि तु विघेयम् । 
"-------- ~~~ --~~-ब--~-~-~-ब----~-~--~-~~~~~~_~~~_~_~____-  ----~-~-~-~-~--~-~-~-~~-~-]-~-~-~_~_ 

पाठनातिथिपद्ं मुल्याथनाधान्निजितत्वे लधणया प्रयुक्तम् तच ष्टः प्रयोजनख वाङ्मयेन 

नेयाथंम् लक्षणाजन्यबेोषे रुदिप्रयोजनान्यतरन्ञानस्य हेदुखेन प्रकृते एद भावाद् वृ्यभवेना्ःः 
नुपस्थितिदघकताबीजम् | १५७ ॥ 

अथ॒ भवेत्कष्टमिति कारिकांडां व्याचष्ठ -अथेति । क्छिष्ठादिकं दुष्टं पदं समासगतसेष 
पदान्तरसादिप्येनेव दोषत्र सम्भवात् | अन्यत् श्रुतिक टदादि केवरूमघ्मासगतं एमागत च 

तत्र किलष्टं व्याचष्-क्टि्टमिति । अर्थप्रतीतौ क्टेखवत् आकाड क्षादिकारणविह 
ग्बेन विहम्बात्छाथबोधजनकम् तदाह-यत इति । 

त्रीति | दे मूपा ! तव चेष्टितं चरित्रं यञ्चः अग्रेमुनिविगेषध्य लोचनात् सम्भुं 
यञ्ज्योतिश्चन्द्रस्तस्योद्गमेनोदयेन भारसिभिर्मासनशंठेः दुसुदैः सदम् अधर्थमतिश्येन 
ओभत इत्यर्थः । अत्र कुमुदैसियस्य व्यवधानेनो पस्थितिस्तस्मादिदं स्लिम पिवप्नितषचि. 
छाथप्रतीतिविरम्बो दुषकतायीजम् ॥ १५८ ॥ 

पश्चदश्लमबिमूषटविषेयांरां व्या चे-अविमरष्ट इति । अनिरदिष्टोऽन॒क्ो विषां ो ग्धियः 
रर्पोऽदो वाक्यार्थस्य भागः उदेश्यवियेययोः प्थक्पदाम्यामेवोपर्थितिक्चव॒ समासेनेति यय 
यः क्रियावान् स पण्डित इत्यादो । 

मृष्नति । रामसेनया लङ्कायां वेष्ितायां र\वणस्योक्तिर्दतमन्नाय्के। एष मदी. 
यानां सम्पग्वि्यमानानां वा पूर्नां मस्तकानां दोष्णां भुजानां च कमितदेव पलं दिः 
भस्मिन्नगरीर्षणे प्रयाहोऽप्तामध्यंमिति निर्वेदः । किमित्यनेन सूचिलमनौचिस्यं पिरोषणेन 
प्रकट्यति-उद् वृत्तति । उदकं निर्मर्यादं यत्कृतं छेदनं तेनापिरलं सान्द्रं यथा तथा गर- 
कण्ठाद् गलन्ती या रक्तस्य संसक्ता अविच्छिन्ना धारा तया घौतौ परक्वाल्तौ यौ इयाः 
द्री महश्वस्चरणो तत्प्रसादेन उपनतः प्रासो यो अस्तेन जगति जतो मिध्याभूतो महिमा 
येषान्ताद्यानामिति मूधंविशेषणम् ! कैखासस्योल्छासने उत्थापने यच इच्छाया भ्यतिकः 
आधिक्यं त्य यिञ्युनानां चूचकानाम् वथा उत्सर्पी उस्कये यो दपां गवस्तेनोदूधुराणम् 
सम्यानामिति दोरविंेष्रणम् । अनैवंविधानां मूर्ता दोष्णां चैतफलमनचितमिवतो ममा 
मिथ्येति मिथ्यात्वस्य विधेयघवं विवकषितन्तचच समासे गुणीभृतमित्यविमृष्टदियां्सं दोषः ॥ 



स्रमोल्छासः। ११७ 

यथा वा- 
स्रस्तां नितम्बादवरापयन्ती पुनः पुनः केसरदामकच्छम् | 
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमोर्वीसिव कामुकस्य }} १६०॥। 

अत्र द्वितीयन्वमात्रपरुखस्यम् मो्वीं द्वितीयामिति युक्तः पाठः। 
यथा वा- 
वपूर्विरूपाक्षमङ्श््यजन्मता दिगम्बरस्वन निवेदितं वसु । 
वरेषु यद्रालमरगाक्षि ! शम्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिखोचने |} १६१ ॥} 

अत्राछक्षिता जनिरिति वाच्यम् | 
यथा वा- 
आनन्द सिन्धुरतिचापलकश्ावित्तसन्दाननैकसदनं क्षणमप्यमुक्ता | 
या सदेव भवता तदुदन्तचिन्ता तान्ति तनोति तव सम्प्रति धिग् धिगस्मान् }) 

वदुरो हरुदाहुत्य सासान्तरे तदुदाहरति-यथा वेति ¦ ८ सस्ताभिति ¦ ) 

कुमारसम्भवे पावत्या वणेनमिदम् । करम्भूता सा निदम्बात्कयियश्वाद्भायःत् खस्तं 
विगलिता केसरो जकुरस्त्य दाम माला सैव काञ्ची नि्तम्बमूपणं तां पुनः पुनः अवसेप- 
यन्ती नितम्बे निवेश्चवन्ती । अत्रोखेक्षते स्मरेण कामेन न्याक्तीङृतां पनर्बहणाय निष्कृतं 
कामुकस्य घनुःसम्बन्धिर्नी द्वितीयमोवीमिवेति | अत्रेव किमिति न्यस्ता नान्यत्ेत्यत आद-- 
स्थानविदरेति । स्वाख्रमूता पावव्येव स्वीयमोर्वीस्थापनस्थानमिति जानता } उपजाततिश्छन्दः | 

सत्र द्वितीयत्वं मो्व्यामुतखकषय॒विषेयं तच कर्मधारयसमासे गु्णीमूतमित्यविमष्टविषेया- 
दत्वम् | १६० | 

पुनवहुोहावेव तद्धिताथगुणीमूतेऽन्यपदा्ं मुणीमावयुदादरति--वपुरिति ! ङुमारस- 
म्भवे बटुवेषधारिणः रवस्य पावतीस्परचयुक्तिः । भो बालसटगाक्षि ! वरेदु बोदुधु द् रूपङ्ु- 
रुघनादि समस्तं प्रग्यते । 

कन्यां वरयते रूपं माता चित्तं पिता श्रुतम् । 

बान्धवा. कुरुमिच्छन्ति मिश्च्नमितरे जनाः }| 

इत्युक्तदिा कन्यातद्वन्तुभिरन्विष्यते तद् व्यस्तमेकेकमपि त्रिल्ञेचने किमस्ति अपि तु 
न तया हि वपुः शरीरं विूपाणि विषमाणि मीषणानि वा अक्षीणि यस्य तादृशम् मरुक््यम- 
क्ातं जन्म वस्य तस्य भवस्वत्ता अस्तोति शेषः ¦ जन्पैव न ज्ञायते गोत्रे कुलं च दुरापा- 
स्तम् वसु धनं दिगम्बरत्वेन नग्नतयेव निवेदितं नास्तीति ज्ञापितम् ! अत्र जन्मनि अलक्षयत्वं 
विधयन्तच्च गुणीमूतमित्यविमृष्टविषे्या्त्वम् , कथमत्र पठनीयभित्याह--अत्रेति ॥१६१॥ 

नजसमासे तहुदाहरत-- आनन्देति । विस्क्नायकम्प्रति नायिकासखीनासुक्तिः । 
याऽस्मत्सखी भवता सवदैव क्षणमपि अमुक्ता व्यक्ता न तदुदन्तचिन्ता तस्था वार्तायाश्चिन्तापि 
सम्प्रति तव ताश्ति म्छा्निं तनोति अतोऽस्मान्धिग् धिग् एवंविधदुःखदरित्वादतिशोच्या 
वयमिति भावः । कथंभूता सखौ आनन्दस्य त्वसममोदस्य सिन्धुः सागरः तथा अत्तिचापटेन 
शालते शोभते इत्यतिचापलयाछि यत्तव चित्तं तस्यं यत् सन्दाननं बन्वनं तस्यं केवलं सदनं 
स्थानं तत्रव तव॒ चित्तस्य विधान्तेरिति भावः| अघ्रामुक्तंति नजा निषेधो विधेयः मुक्ता न 
मवतीत्ययात् स च समासे गुणीमूत इत्यविमृष्टविषेयां शत्वं दोषः ॥ १६२ ॥ 



११८ नागेशवरोटीकोपेते काव्यप्रकारो- 

अत्र न मुक्तति निषेधो विधेयः । 
यथा- नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न रप्रनिश्चाचरः 

सुरधनुरिदं दूराङ्कष्टं न तस्य शरासनम् । 
अयमपि पटुधौरासारो न बाणपरम्परा 
कनकनिकषस्निग्धा वियत् प्रिया न ममोवेशी ॥ १६३॥ 

इत्यत्र, न त्वयुक्ततानुवादेनान्यदत्र किचिद्धिषितम् | 
यथा-जुगोपात्मानमघ्रस्तो भेजे धमेमनातुरः । 

अगृध्नुश्चाददे सोऽथानसक्तः सुखमन्वभूत् ॥ १६४ ॥ 
इत्यत्र अत्रस्तत्वाद्यनुवादेनात्मनो गोपनादि । 

१६ विरुद्धमतिक्यथा- 
सुधाकरकराकारविश्ारदविचेष्टितः। 
अकायेमिन्नमेकोऽसो तस्य कं वणेयामहे ॥ १६५ ॥ 

अत्र काय विना मित्रमिति विवश्ितम् अकार्यं भिघ्रमिति तु प्रतीतिः । 
निषेषपाधान्ये समासाभावं दष्टान्तयति--यथेति । उव॑शीविरदे पुरूरवसो मेषादौ 

निश्चाचरादिभ्रमानन्तरं बिदोषदशने सति उक्तिरियम् । अयं सन्नद्धः कवची इन्वुमुयतो वा 
नवजलघरो नूतनमेधः दस्तनिशाचरो न ग्वितराक्षसो न इदं दुरमाक्रष्टं सुरधनुः इन्द्रधनुः 
तस्य राक्षसस्य शरासनं नुन्नं अयमपि पटस्तीव्रो धारासारो धारावषेः बाणपरम्परा न इय- 
मपि कनकस्य निकषः कषणरेखा तद्वत् रिनग्धा दीघिमती विद्युत् तडित् मम प्रियां उर्वी 
न } सवत्र भवतीति दोषः । अत्र चतुषु" वाक्येषु गम्बमानमवतिक्रियान्वयिनो नजोऽसाम्यान्न 
समासः अत एव प्राधान्यान्निषेधस्य विधेयत्वम् | ननु अमुक्तेत्यत्र पयुंदासादमुक्तस्वमनुवाद्य- 
मेवास्तु जुगोपात्मानमननस्त इति वक्ष्यमाणेऽत्रस्तत्ववदिव्याञ्चक्य निराकरोति- न त्विति । 
दरप्य्थं यनुव तर्हि किंचिद्धिषेयं स्यात् न चाप्र तदस्ति अतो नानुवादः ॥ १६३ ॥ 

विषैयान्तरसत््वे त्वनुवा्त्वाखयुंदःसो दष्टो नान्ययेत्याह--यथेति । ज्युगोपेति । स 
दिरीपः अत्रस्तः निमीकः सन् आत्मानं शरीरं जुगोप अनातुरः अरोगी सन् धमु मेजे 
अच्ध्नुः सदुन्धः सन् भर्थाच् आददे स्वीकृतवान् असक्तः भनासक्तः सन् सुखमन्वभूत् 
सुखानुभव चक्रे । अघर पयुंदासे गुणीभूतो निषेधोऽनुवाचो नतु विधयस्तदाह-अत्रेति | 
गोपनादीति विधेयमिति दोषः ॥ १९६४ ॥ 

षोड दोषं व्याचे- विरुद्धेति । प्रकृतार्थघीप्रतिबन्कीमूताग्रकता्थ॑घीजनकं विरुद- 
मतिङ्गत् इदञ्च पदान्तरसन्निधानेनैव प्रतीयते तेनानचिताथश्लीलनिहतार्थानां व्युदासः । 
घधाकरेति । धाकरस्य चन्द्रस्य फराकारं निम॑ल्तया किरणसद्ं विशारदं प्रगल्भं च 
विचेष्टितं यस्य॒ तादृक्षः असो एकः अकायभित्रं कायं विनैव मिच्रं तस्य पुरुषस्य कि वर्ण 
यामहे अर्थाद् गुणान् ॥ १६५॥ 

भन्र कायस्याभावोऽकायमित्यथामावेऽग्ययीमाबः ततोऽकायं मित्रमिति मयूरव्यंसकादि 
त्वात्छमासः तथा च काय प्रयोजनं विनैव मिध्रमितयर्थो विवक्षतस्तदाह-भत्रेति । इति तु 
प्रतीतिरिति । न कायंमकार्य॑मिति नभसमासे नभोऽल्पाथंकत्वे कुकायें मित्रमित्यपि प्रतीति- 
रिति विरश्द्मतिङ्त् ॥ 



सध्रमोह्लाखः। ११९ 

यथा बवा- 
चिरकार्परिप्राप्रखाचनानन्दद्ायिनः । 
कान्ता कान्तस्य सहसा विदधाति गद्यहम् ¦} १६६ ॥ 
अत्र कण्ठ ग्रहमिति वाच्यम् | 

यथा वा- 
न त्रस्तं यदि नाम मूतकरणासन्तानश्ान्त)रयन- 
स्तेन व्यारुजता धनुभगवतो दबाद्धवानी पतेः | 
तप्पुत्रस्त॒ मदान्धतारकवधाद्धिःस्य दन्तोरसवः 
स्कन्दः स्कन्द इव प्रियोऽहमथ वा ष्यः कथं विस्मरतः ।¦ १६७ ॥ 

अन्न भवानीपतिशब्दो भवान्याः पद्यन्ते प्रतीतिं करोति । 

यथाकबा- 

गोरपि यद्वाहनवां प्रावतः सोऽपि गिरिपुतासिह 
सविघे निरहङ्कारः पायाद्वः सोऽम्विकारमणः ॥ १६८ ॥ 

क्वचित्समासे विष्द्धाथं निरूदस्य पदस्य घटनया संभवर्तीत्वुदाहरति--चिरेति 
कान्ता चिरकाडठेन परिरा्तस्य खोचनानन्ददायिनं कान्तस्य गलग्रह गख्स्य कृण्टस्य अरहो 
ग्रहणम् आलिङ्गनं सहसा श्चिति विदघाति करोति ! अत्राछिङ्खनाथंक्तया विविश्चितो गल- 
ग्रहशब्दो रोगविरोषे अर्ध॑चन्द्रदाने च निस्ट इति रूटिर्यागमपहरतीति न्यायेन रोगविरोष- 
स्येव प्रतीत्या विरुदमतिङ्ृत् ॥ १६६ ॥ 

क्वचिद्विवक्षितवदोषपरत्वे पदवेयथ्यप्रसङ्घन अविवक्षितविदोषपरत्वक्षानात्संमवतीत्यद-- 
यथेनि । वीरचरिते कृतघनुमङ्खं राममुदिद्य परद्युरामस्योक्तिः । धटुव्यानता भङ्गं कृत- 
बता तेन दाद्चरथिनाव्देवाद् विञिगौषोरपि भगवतो भवानीपतेः सकाशाद् यत् न धत्तं न मीतं 
तद् नाम युक्तम् । अत्र हेवुगभंविरोषणं भूतेत्यादि । यूतेषु प्राणिघ्रु करणासन्तानो दयास- 
मूहस्तेन चान्त मात्मा यस्य तादञ्चाद् ननु तत्पुत्र एव योत्स्यते 1कन्ववेत्याह--तदित्ति । 
तस्य॒ भवानीपतेः पुत्रस्तु स्कन्दः जगदास्कन्दनसम्थोऽपि मदेनान्धस्य तारकाञुरस्य वधाद् 
विदवस्य सवंलोकस्य दत्त उत्सवो येन तादृशः अतस्तद्विपरीतं कतु नेष्टे इत्ति भावः} ननु 
तथापि मूनेस्तव किम्प्रयोजनं कश्च सम्बन्धो येन तत्तो भ्यं कायमत माह--स्कन्द् 
इवेति ¡ स्कन्द इव तस्य देवस्य यतोऽदं प्रियः यतः कथं विस्मृतः । अनुचितं मम 
विस्मरणमिति भावः । ननु खियव्वं सास्माकं विदितन्तघ्राह- अथवेति । शिष्यः 
धिष्यत्वं जगद्धिदितमिति भावः! अचर मवस्य पत्नीत्यथं सिद्धो मवानीखब्दो देवदत्तपल्या 
पतिरितिवत्पतिश्चब्दसमभिव्याहारे भवान्याः पत्यन्तरे प्रतीतिमुपस्थापयति एवं चाराघ्या- 
या देव्या एवं प्रतोतिरातङ्काघमंदायिनीपि मतिषिर्दधेति दिक् ॥ १६७ ॥ 

क्वचित्समासैक्येऽपि समस्यमानपदयोटरयं्थक्तया भवति । गोरषीति । सः अम्बि- 
कायाः पार्वत्या रमणो वो दुष्पान्, पायात् , स कः यस्य वाहनतां प्राप्तवतो मोचरेषस्यापि 
सविषे निकटे सोऽपि अतिक्ररतया प्रसिद्धोऽपि गिरिसुताया वाहनभूतः सहः निरषड्कारः 
सोम्यो मवतीस्यथः । अघ्राग्बिकाश्न्दस्य | १६८ ॥ 

“गृडानी चण्डिकाम्निके ति कोद्याद् गौरीव “अम्बा माते” स्यमरकोश्चादम्बेवाभ्बिकेति 
व्युत्पत्या च मावाप्यथैः एवं स्मणपदस्य प्रीतिकर इव जाररूपासम्योप्यर्थोऽस्वि तया चाम्निका- 



१२० नागेदरवरीटीकोपेते काव्यप्रकारो 

अच्राम्बिकारमण इति विर्द्धां धियमुत्पादयति । 
भ्रतिकट समासगतं यथा- 
॥ सा दूरे च छुधासान्द्रतरङ्गितविखोचना | 

वहिनिहीद नार्होऽयं कालश्च समुपागतः ॥ १६९॥ 
एवमन्यदपि ज्ञेयम्। शि 
( ७४ ) अपास्य च्युतसस्कारमसमथं निरथंकम् । 

वाक्येपि दोषाः सन्त्येते पदस्यांशेऽपि केचन ॥ ५५ ॥ 
केचन न पुनः सव क्रसेणाद्हरणम् । 
सोऽध्ये् वेदांखिदशानयष्ट॒ पित॒नतार्प्छौस्समसंस्त बन्धून् । 
व्यजेष्ट पडवगमर॑स्त नीतौ समूरघातं न्यवधीदर्रीश्च ॥ १७०॥ 
स रातु वो दुद्च्यवनो भावुकानां परम्पराम् । 
अनेटमूकतादैश्च यतु दोषैरसम्मतान् ॥ १७१॥ 
अच्र दु इ्यवन इन्द्रः अनेडमूको मूकवधिरः । 
सायकसहायबाहोमंकरध्वजनियमितक्षमाधिपतेः । 

रमणपदस्य गौरीपतिख्यिथं इव॒ मातृपतिरिव्यर्योऽपि प्रतीयत इति विरुद्धमतिङकतलन्तदाह- 
अत्रेति॥ 

क्ि्टादित्रयषु समासगतत्वनियमात् श्रत्िकटपृतिष्वनियमोऽप्यनुश्चातः तत्रासमासगतानि 
उदाह्वतान्येव इदानीं स्मामगतेयु श्रुतिकटूदाहरति--सा दूरेति । बिरद्िणो रामस्योक्तिः। 
इुघाया अगतस्य सान्द्रतरङ्गाः संजाता ययोस्तथाविे विरोचने यस्याः सा सीता दुरे 
स्थितेति रोषः । अयं बर्हिणां मयूराणां यन्निर्हादनम् । भव्यक्तशब्दस्तदहंस्तग्योग्यः कालो 
धनसमय एव कालोऽन्तकश्च समुपागतः समागत इत्यथः | १६६ ॥ 

अत्र बरहिनिरहादनादं इति समासगतं श्रुतिकट समासे व्युतसंस्ृत्यादि स्वयमूह्यमित्याह- 
एवमिति ॥ 

उक्तान् पददोषानेव.वाक्ये पदेकदेदो चातिदिशति-अपास्येति । च्युतसंस्कार च्युतस- 
स्कृतितवम असमथम् असमर्थत्व निरर्थकं नि.यंकत्वं च मपास्य विहाय एते श्रुतिकटुत्वाद- 
यस्रयोदश दोषाः वाक्येऽपि मवन्ति के चन दोषाः पदस्यांरो एकदेरोऽपि भवन्तीति 
सूत्राथः ॥ ५५ ॥ ध 

तत्र वाक्यगतं भ्रुतिकटुतमुदाहरति-सोऽध्येष्टेति । भष्टकाभ्ये दरररथव्णनम् 
स दश्चरथो वेदान् छऋभ्यजुःसामादीन् सध्ये्ट अधीतवान्, विदश्चान् देवान् अयष्ट अपू- 
जयत् , पितृनतार््सत् श्राद्धादिभिस्तपितवान् , बन्धून् सममंस्त दानसूनरतादिभिः सम्मानं 
कृतवान्; षड़वगं' कामादिसमरुदायं व्यजेष्ट विजितवान् ; नीतौ अरंस्त रमे, अरीन् समूल्धातं 
न्यवषीत् समूलं दतवानिल्थः । अत्रानेकपदेगततेन भ्रुतिकटुतखस्य दोषत्वम् ॥ १७० ॥ 

वाक्यगतमप्रयुक्ततमुदाहरति-स रात्विति । स प्रसिद्धो दुक््यवन इन्द्रो वो युष्माकं 
भादुक्रानां कल्याणानां परंपरां सन्ततिं रातु ददातु च पुनः असम्मतान् शरन् अनेडमूक 
तदयमूकरधिर्वावैदषिः करणभूतैः यतु खण्डयतु ] "अनेडमूक उदिष्ट शठे वाक् श्रति- 
जिते” इति मेदिनी } भच दुङ्न्यवनश्चन्दो इन्द्रे भनेडमृकब्दो मूकबधिरे कोशे पठितोऽपि 
कविभिरप्रयुक्तः ॥१७१॥ 

वाक्यगतं निायेच्रदाकति--सायकेति । हे अवनिप राजन् ! ठव इलोको यञ्चः 



सप्रमोत्छापः । १२१ 

अबजरुचिभास्वरस्ते भातितरामवनिपरखोकः । १७२ ॥ 
अत्र सायकाद्यः शब्दाः खडगान्धिम् चन्दर यञ्चःपयायःः दाराद्य्थतया प्रसिद्धाः 

कुविन्दसूबं तावत्पटयसि गुणम्रामममितो 
यश्चो गायन्त्येते दिशि दिदि च नम्नास्तवं विभो! 
शरञ्भ्योत्स्नागौरस्फुटविकटसर्वाङ्धसभगा । 
तथापि त्वल्छीत्तिमति विगताच्छादनमिह।। १५३ ॥ 

अत्र कुविम्द्ादिदब्दोऽथीन्तर प्रतिपादयन् उपरटोक्यमानस्य तिरस्कारं च्य- 
नक्तीत्यनुचित्ताथः। 

प्राभ्रभ्राडविष्णधामाप्य चिषमादइवः करोत्ययम् । 
निद्रां खहखरपणौनां पडायनपरायणमय् ।। {<४ ॥ 

अत्र प्रा्भ्राड-विष्पुधाम-विषमारव-निप्रा-पणे-शष्दाः प्रकृष्ट जख्द् -गगन- 
सप्ारव-सङ्कोच-दटःनामवा चकः | 

अब्बस्य चन्द्रस्य सचिञत् भास्वरो भासन्चीकः मातितसमतिशयेन खोभते । कोदद्यस्य ते 
सायकः खड्गः सहायो यस्य तथाविधो बाहूयंस्य तथाभूतस्य तथा मके नक्र एय ध्वज. 

केतुर्थय तेन समुद्रे नियमिता परिच्छिन्ना या क्षमा भूमित्तस्या अधिपतेः सावमोमस्य।। १७२॥ 

अत्र सायक-मकरष्वज-श्वमा-अन्न-सोकथब्दानां अशर्-मदन-क्षान्ति-पद्च पपु 
प्रसिद्धिबाहूल्याघ्यङृवार्थतिरोधानमिति निहताथत्वम् ॥ 

वाक्यगतमनुचितार्थवभुदादरति-कुबिन्द इति । राजानं प्रति कवेसक्तिः ¡ दे विभ | 

चं प्रथिवी विन्दति लभते इति कुविन्दो मूषतिः तं तावद् गुणाना शोर्यादीनां ग्रामं समूहम् 

अयितः समन्तात् पययस्ि पटं करोषि शटी विन्या इंदशचन्दानम् अहो शौर्थमिति प्र्ंसया निमं- 

रोकरोषंःति यावत् च पुनः एते नग्नाः वन्दिनः न्नग्नो बन्दिक्षषणयोरिंति मेदिनी । दिखि 

दिशि तव यद्यो गायन्ति तथापि एवंविधवैमवे सत्यपि स्वत्कीति; इह अर्सिमि्छोके विगत- 
माच्छादनम् आवरणं यस्यां क्रियायां तद्यथा मवति तया ्रपति पयध्ति इति व्याजस्तुतिः 
कौदशी शरज्ज्योरस्नाञत् गौराणि अतिनिम॑लानि खुटानि प्रकाञ्चमानानि विकयनि विपुलानि 
यानि सर्वाङ्गाणि तैः सुमगा सुन्दरीयर्थः। व्यज्गधार्थस्तु छुविन्दस्तन्ठुवायल्वं ताबदुगुण्रामं 

तन्तुममृहम् अभितः स्म्यापसभ्यतुरीचालनेन पयसि वचं करोषि एते नग्ना वख्रहीनाः त्तः 

परलाभे सति ठव यश्चो गायन्ति तथापि एवं बश्लसमृद्धावपि त्वत्कतीविरूपा ची इह विगता- 

च्छाटनं विगतवद्लं यथा तथा भ्रमतीति रोषं प्रात् । शिखरिणी छन्दः । अतर प्राकरणिक- 

राजरूगर्थवत् तन्तुवायरूपोऽप्य्था व्यञ्जनया गम्यते ततश्चास्य पद्यस्य संब्द्धार्थाभिधायकत्वा- 

पच्या तद्धयेनोपमाथां पर्युवसानम् एवं च वाकष्यमदिमरभ्यं तन्तुवायौपम्यं रज्ञोऽनुचित- 
मित्यनुचितार्थलन्तदाह इत्तिकारः--अत्रेति । अर्थान्तरं तम्वुायरूपम् प्रतिपादयन् व्यज्ञ- 

नया धयन् उपदछोक्यमानस्य वर्णनीयस्य राज्ञः || १७३ ॥ 
वाक्यगतमवाचकलमुदाहरति--प्राभेति । अयं विषमाश्वः वषमसंख्याका भदा यस्य 

स सूः अग्रे आकारो भ्राजते इति मभ्नभ्रार् जलदः प्रकृष्टोऽञ्भ्रा् यत्र तादञ्चमपि विष्णु- 
धाम विष्णुपटमाकाश्चम् आप्य प्राप्य सदं पर्णानि पत्राणि येषान्तेषां कपानां निद्रां संकोचं 
पलायनपरायणां पलायनदस्सं करोति कमलानि विकासयति । अत्र प्राभ्रभ्राडिति प्रङ्ृष्टजख्दे 

विष्णुधामेति गगने विषमा इति ससाश्वे निद्रेति संकोचे सदखपर्णेति सहदे पङ्ष्टजल- 
दत्वादिना प्रकारेणावाचकानीत्याह--अत्रेति }) १७४ ॥ 



१२२ नागेश्रीटीकोपेते काव्यप्रकारो- 

भूपतेरुपसपेस्ती कम्पना वामलोचना । 
तत्तस्रहरणोस्साहवती मोहनमादधो ।॥ १७५ ॥ 

अब्रोपसपण-प्रहरण-मोहनसब्द ब्रीडादायित्वादररीखाः । 
तेऽन्येवीन्तं समदन्ति परोत्सगंच्च भुञ्जते । 
इतराथप्रहे येवां कवीनां स्यास्मवत्तनम् ॥ १५६ ॥ 

अत्र वान्तोतसगप्रवत्तनक्चब्दा जुगुःखादायनः। 
पितरवसतिमहं जजामि तां सह परिवारजनेन यत्र मे| 
भवति सपदि पावक्रान्वये हृदयमसेषितकरोकश्चल्यकम् ।। १५५७ ॥ 
अत्र पित्गृहमिव्यादौ विवक्षिते रमदानादिभ्रतीतावमङ्गला थत्वम् । 

घराट्योल्ञासपरः ्रा्तपयोप्रकम्पनः । 
मागणप्रवणो भास्वद् भूतिरेष विटोक्यताम् ॥ १५८ ॥ 

अत्र किं सुरादिशब्दा देव-सेना-शर-विभूत्यथोः किं मदिराद्यथां इति 
सन्देहः । ` 

त्रिविधेष्यदखीटेषु ब्रीडामुदाहरत--भूपतेरिति । वामे श्बुनप्रति विरुद्धे णेचने यस्या- 
स्तादशी उपसर्पन्ती द्विषटभिसुखं गच्छन्तो भूपतेः कम्पना सेना तत्तदरहरणे तत्तच्छल्रादि- 
प्रक्षेपे उस्साह्वती सती मोहनं विपक्षसम्मोदनम् भादधो चकारेति विवक्षितार्थं; । व्यङ्गधार्थस्तु 
उपसपंन्ती रतोद्यता कम्पना स्वदशनेन पुंसः कम्पयुक्तान्डुवती वामलोचना सुन्दरनयना 
नापिक्रा तस्पदरणे कामश्चाल्नप्रसिद्धे दम्पतिजघनताडने उत्साहवती सतौ मूपतेर्मोहिनं निुवन- 
विलासातिशयम् आदधौ कृतवतीति एवं च विवक्षितवाक्याथप्रतीतिदक्ायामर्थान्तरघ्यज्जनेन 
त्रोडादायित्वादुपसपंन्तीव्यादिशन्दा अद्लीला इत्याद--अव्रेति ॥ १७५ ॥ 

जुगुप्सादायिवाक्यमुदाहरति--तेऽन्ये रिति 1 येषां कवीनामितसरार्थग्रहे अन्यकविनि- 
बद्धा्थग्रहणे प्रवर्तनं प्रहृ्तिः स्यात् ते कवयः अन्येर्बान्तं छर्दितं समश्नन्ति यक्षयन्ति तथा 
परेषामुत्सगं पुरीषं सज्ञत इत्यर्थः । भत्र वान्तोत्सगंशब्दौ छर्दिपुरीषार्थकतया जुगुप्सा 
प्रयच्छतः प्रवर्तनश्चब्डः प्रव्च्य्थकतयोपा ततोऽपि व्यञ्जनया पुरीषत्यागरूपाथांन्तरतया लुगु- 
प्सादाया तदाह-अत्रेति ॥ १७६ ॥ 

अमङ्गल दायिवाक्यमुदाहरति-पिचिति । पतिग्रे प्रा्थोकायाः कस्याश्चिदुक्तिः अहं 
परिवारजनेन सह तां पितरुवसति जनकण्हं व्रजामि गच्छामि यत्र पित्रवसतौमे मम ह्दयं 
पावकान्वये पविन्नत्वकारके वंरो सपदि तत्कालमेव भरोषितसृन्मढ्तं ओकरूपं शल्यकं 
ङुस्सितश्ल्यं यस्मात्ताहं भवतीति विवक्वितवाक्याथः } एतदुषोधकाङे व्यज्ञनया तां पितृवसत 
क्मदानं जामि यत्र इमश्चाने पावकान्वये भग्निसम्बन्धे सति मे हदयम्. अोषितशोकशल्यकं 
भस्मरूपं भवतीत्य्थान्तरव्यजञ्नेन पितृवसति-पावकान्वयश्चब्दौ अमङ्गलाथकत्वा दश्छीरा - 

वित्याह-अत्रेति ॥ १७७ ॥ 
वाक्यगतं सन्दिग्धत्मुदाहरति- सुरेति । सुगख्यो देवतागं तत्रोल्लासो हर्षस्तदरः 

प्राता पर्यास श्चुवधक्षमा कम्पना सेना येन ॒तादश्चः मागणेधु बाणे प्रवणो रतो भास्वती 
शोभमाना मूतिः संपत्तियस्येवंभूतः एष राजा विलोक्यतामिति विव्छितार्थः । अथवा सुरा- 
लयो मदिरागरहं तत्र य ॒उज्ञासस्तत्परः प्रास्तं पर्यातमतिश्चयितं कम्पनं कम्पो येन सः मार्गणे 
अन्वेषणे याचने वा प्रवणस्तत्परः भास्वती उञ्ज्वखा भूतिम॑स्म यस्य स एष जनो विरोक्य- 
तामिव्यरया विवक्षित इति सन्दे्ेन स्तुतिनिन्दा वेति संशयस्तदाह--भन्रेति ॥ १७८ ॥ 



सप्रमोल्लासः । १२३ 

तस्याधिमात्रोपायस्य तीत्रसंवेगताजुषः। 
दृढभूमिः प्रिय्राप्नौ यत्नः सफछ्ितः सखे ।। १५९! 

सत्राधिमात्रोपायादयः शब्दाः योगक्ाख्माच्प्रयुक्ततवाद प्रतीताः । 
ताम्बूलश्रतगल्छोऽयं भल्कं जल्पति मानुषः ¦ 
करोति खादनं पानं सदेव तु यथा तथः ॥ १८० ॥ 

अचर गत्छादयः शब्दा प्राभ्याः । 
स् भ्त, वश्चवेदूयंचरणेः क्षृतसत्त्वरजःपरा । 

निष्कम्पा रचिता नेत्रयुद्धं वेदय साम्प्रतम् || १८१ }! 
अत्राम्बररल्नपादैः क्तततमा अचला भूः छता नेत्रहन्द्रं बोधयति नेयाथेता । 

धम्मिल्लस्य न कस्य भक्ष्य निकामं कग ङ्गशावाश्याः । 
रज्यत्यपूर्ववन्धव्युतपत्तेमीनसं शोभाम् । १८२॥ 

अत्र धम्मिह्टस्य शोभां प्रलय कस्य मानसं न रज्यतीति सम्बन्धे कष्टम् । 
न्यक्कारो ह्ययमेव मे यद्रयस्तचाप्यरौ तापसः 

वाक्यगतमप्रतीतत्वमदाहरति- तस्यति । दे सखे ! तीत्रः परमः संवेगो वैराग्यम् 
उपाया ष्ानलेभरूयं वा यस्य तत्तायुक्तस्य अधिमात्रो ददज्ञानकारी उपायो यमनिवमादिर्यत्य 
तादृश्चस्य तस्य योगिनः दढभूमिः दृदसस्कारः स लोकोत्तरो यत्नः निदिष्यासनादिरूपः 
प्रयत्नः चित्ेकाग्रयविषयको वा यत्नः प्रियस्य आत्मसाक्षाक्तारस्य प्रास्तौ सत्यां फल्तिः 
मोक्षरूपफलभाग् जात इत्यथः । अत्र अधिमात्र-उपाय-तीव्र-संवेग -भूमिशब्दानां योगा- 
ख्रमा्प्रसिदव्वेनाप्रतीततन्तदाह-अत्रेति ॥ १७९ ॥ 

ग्राम्यं वाक्यगतमुदाहरति -ताम्बृलेति । ताम्बूलेन भृतः पुणः गल्छुः कपोढो यस्य 
सः अयं मानुष्र. सदेव यथा खादनं भक्षणं पानं च करोति तथा तु तथैव ल्टं सम्यक् 
जल्पति बदतीस्यर्थः । अन्न गल्छ-मल्ल-मानुष खादन-पानश्चब्दाः प्राम्याः । विदग्धेततु 
गण्डादिषु गल्छादयो न प्रयुज्यन्ते किन्तु कपोलादय एवेति भावस्तदाह--अत्रेति ॥१८० ॥ 

वाक्यगतं नेयाथंत्वमुदाहरति--बख्ेनि । निद्रिता सलीं प्रबोघयन्त्याः कस्याधिदुक्तिः 
हे सखि ! वल्रमम्व्ररम् आकाञ्चन्तस्य वैदूर्यम्मणिः सूर॑स्तस्य चरणैः पादैः कटभिः क्षतं 
निरस्तं सत््वरजोभ्यां परं तमः अन्धकारो यस्तास्ताहशी निष्कम्पा अचला सूमिः रचितां 
कृता तस्मात्साम्प्रतम् अघुना नेत्रयुदधं नेतरद्नद्रं वेदय बोधय उदाय्येत्यथः । भत्र वच वैदयं- 
चरण-सच्वरजःपरा-निष्कम्पा-युदधं-वेदयेति पदैः स्ववाच्यवस्रादिवाचकत्वसम्बन्धेन यथा- 
क्रमम् अम्बर-रतन-पाद तमः-भचला-द्रन्द्-बोधयेति पदानि ~ द्क्षयन्ते वेश्च क्रमेण 
अआकाश्मणि-किरण-अन्धकार-मूमि-युगल-उद्घाय्येतयर्था उपस्थाप्यन्ते इति रुक्चितलश्च- 
णाङ्गीकारे रूदिप्रयोजनान्यतसरःमावान्नेयाथत्वन्तदाह--अत्रेति ॥ १८१ ॥ 

वाक्यगतं किलष्टतवमुदाहरति--धम्मिल्छेति । ऊुरङ्गश्ावाक्षयाः इरिणश्चावकरोचनायाः 
अधूवंस्य बन्धस्य व्युत्पत्िर्विंशि्ा उतत्तिः सम्बन्धो यत्र तादृशस्य धम्मिल्छ्त्य शोभां 
परेश्य कस्य पुरुषस्य मानसं निकाममतिश्चयेन न रज्यति इष्यति अपि तु सर्वस्यत्यथः । 
(धम्मिल्लः संयताः क्चाः' इत्यमरः । भचर व्यवदितान्वयाककिल्ष्टत्वम् अत्र च मासत्तिक्ञानवि- 

ङम्बादन्वयनोधविलम्बो दुषकताजीजन्वदाई--अत्रेति ॥ १८२ ॥ 
वा्यगतमविमृष्य विषेयां्त्वभुदाहरति-न्यक्कार इति } रामेण र्षसक्षये रावभ- 



१२४ नागेच्रीदीकोपेते कान्यप्रकाञ्ञे- 

सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्चसङ्कछं जीवत्यहो रावणः । 
धिग धिग् शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्मन वा 
स्वगप्रामटिकाविष्ण्ठनव्थोच्छरनेः किमेभिभजैः ॥ १८३ ॥ 

अत्रायमेव न्यक्कार इति वाच्यम् उच्छरुनत्वसात्रं चानुवाद्यम् न बृथात्व- 
विशेषितम् । अत्र च शब्दरचना विपरोताकृतेति वाक्यस्यैव दोपो न बाक्या्थश्य । 
यथा वा- ॥ ॥ 

अपङ्गघंसर्गितरङ्गितं शोभ वोरगाखान्तविलासि वेहिकतम् ॥ 
वि्ारिरोमाञ्चनकच्चकः तनोस्तनोति योऽसौ सुमे तवागतः ।॥ १८४ ॥ 
अत्र योऽसाविति पदद्यमनुवाद्यमात्रप्रतीतिक्रत् । तथा हि प्रकान्तप्रसिद्धाऽ- 

चुभूताथविपयस्तच्छष्दो यच्छब्दोपादानं नापेक्षते । 
स्थ स्वाधिक्षपोक्तिः | अमेव मे न्यक्कारः निन्दा यद् अस्थः सन्तीति शेषः । अत्र बद्व. 
चनेन पूव॑मेकोऽपि नासौद्वुनाऽकस्मादेव युगपदेव बहवो जाता इति ध्वन्यते | तत्रापि तेष्वपि 
अरिषु मध्वे असौ माषो रामः सोऽपि तापसः तपस्वी मुख्य इति शेषः । एतेन भक्यतद्य- 
ख्रानभिकते वोत्येते तेन च तपस्विसहखभक्षकस्येकतपस्ती रिपुमुख्य इत्यन्तमेव न्यक्कार इति 
भावः । सोऽपि अत्रेव मत्समीपे एव न तु दृरे राक्षसानां कुमावाण्बरदाज्ञनं निहन्ति नितसं 
मारयति अहो महदाश्वयं रावणो जीवति एवंविधपरामवातिश्चये क्रोधाभ्निदग्धौऽपि रावणो 
न भस्मीमवतीति मावः । यद्रा जीवतीति काक्ता न जीवतीत्यर्थः | शक्रजितमिन्द्रजितं 
धिग्धिभिति वीप्सया निन्दातिशयः। प्रबोधितवता उत्थापितेन कुःम्भकणेन किम् न रिचित्फलम् 
षव स्वगं एव प्रामटिकाऽल्पग्रामस्तस्व विद्ण्ठनेन ध्वंसनेन वरयो च्छनेत्रंथापुषैः एभि 
प्रसिद्धपराक्रमेः विं्यतिसंख्याकैवा सुजैः किम् युजद्यशाल्िवोरप्यजयान्न करिचिसलमिद्यर्थः | 
अनानुवाद्मनुक्तवैव न॒विधेयमुदीरयेदिति बृद्धवचनेन उदृदेश्यविवैययोः पौवापर्युपरयोगनि- 
यमेनैव परतीतिनियमिता तथा चायपद्-न्यक्कारपदयोः पूर्वापरयविपर्ययो दोष हति निदु 
पाठमुपदिद्ति-अत्रेति । वाच्यं वक्तुं योग्यम् पराप्तारिमच्वम् अयमित्यननूद्य अपाप्तस्य 
न्यक्कारत्वस्य विघानात् । प्रसङ्गादस्य पद्यस्यान्त्यपाददोषं दरायति-उच्छरुनत्वेति । उच्छून 
त्वयुदिद्य-विधीयमानं बृथासं समासे गुणीभूतमिति समासगतमविगृषटविषेयांशत्वं पददोष 
प्व न वाक्यदोष; 1 ननु न्यक्कारोऽयमित्यतानू्यविधेयमावानुपपत्तिरर्थयोरेव तथा चार्थश्च वायं दोषो न वाक्यस्येत्याशचङक्याह-अव्र चेति । रचनायाः शब्दधर्मखेन तदोषतैवेति 
माव इति दिक ॥ १८३ ॥ 

न केवलं विधेयस्योपसर्जनत्वमभिन्नक्रमाभ्यामेवायन्दोषः किन्तु वि घेथानुपस्थिव्यापीतयाश्च- 
येनोद्ाहरणान्तरं दशं प्रति-य्था वेति । नायकागमनोत्सवं निवेद्यन्याः स्या उक्तिः 
दे खमगे सुन्दरि ! यस्तव दओो्नेनयोरपाज्च संसमिं ने्रान्तसम्बदं तरङ्गितं वक्र्रक्षणपरंपरां तनोति विस्तारयति तथा तव धबोः अराल्मन्ते छ्ुरिल्परान्तभागे विलासि पिलासयुक्तं वेल्छितं वक्रतायिक्यं ननं वा तनोति तथा तव तनो प्रकाशचयोग्य रोमा्चनमेव कञ्चुकं तनोति असो स नायक आगत इत्यर्थ; । वंडस्थं वृत्तम् | १८४ || 
~ _ अने यच्छब्दार्यानुवादेन तच्छब्दा्थपरामर्ंकतयाऽसावित्यस्य विषेयपरामद्धकल्रममि- चतम् तरच न सम्भवति यच्छब्दसानिध्येन प्रयुज्यमानस्यादसादेर्च्छन्दार्थगतप्रसिद्धनरोध- कतवाऽद्बाद्यकोपरविशायकतवाद् पव च विषेयवाक्यस्यापूरणतया उद् देश्यविचेयभावानवगम शत्यविगष्टविधेयांशत्वन्तदाह-अत्रेति । ननु केवल्योरपि यत्तदोः मथोगदुशंनात्सापक्चत्वमे- 



सप्रमोल्छासः । १२५ 

क्रमेणोदाहरणम्- 
कातय केवसख नीतिः श्चोयं इवापदचेष्ठितम् | 
अतः सिद्धि समनास्यामुभाम्यामन्वियेष सः ।। १८५ ॥ 

द्यं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समायमप्रायनया कपािनिः। 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोमुदौ । १८६ ॥ 

उत्कम्पिनी भयपरिस्वदिना्खुकरान्ता ते खो चनें प्रनिदिद्यं विधुरे क्षिपन्ती 
रेण ददणतया सदसेव दग्धा धूमान्धितेन दहनेन न वीक्षिताऽस्ि ॥ १८८ ॥। 
यच्छब्दस्तुत्तरवाक्यानुगततवेनोपात्तः सामभ्यार्पूववाक्यानुगतस्य तच्छब्दस्य. 

पादानं नापेक्षते यथा-- 
साधु चन्द्रमसि पुष्करः कृतं मीलितं यद्भिरायताधिक्। 
उद्यता जार्यान कामिनीमुखे तन सादस्रमनुछितं पुनः ।! १८८ ॥ 
भरागुपात्तस्तु यच्छब्दस्तच्छब्दो पादानं विना साकांक्षः। यथा तत्रेव शोके 

वानयोरसिद्धम् तथा चानयोरेकतयोपादानेऽपि निराकाक्षाप्रतीतिः त्यादेवेत्ति नायमन्र दोष 
इत्यारास्याह-तथा हीति पराम्रह्यत इस्यन्तन | प्रक्रान्तः पूवप्र्तीतिविषयः प्रसिद्धः 
छोक््रसिद्धः अनुभूतोऽनुमवविषये) बा अथो विषयो यस्य तादशस्तच्छब्दो यच्छब्दोपादानं 
नापेक्षते आक्षेपादेव सिद्धेरिति भावः | 

क्रमेणोदाहरति-कातयमिति । रधुवंदो दशमे सन राज्ञोऽतिये्वं्णनमिदम्, केवला 
दो ्यरहिता नीतिः सामदानाटिल्गण द्वात कातरता भीर्त्वरूपा केवलं नीतिरदितं शयं 
द्वापदादनां व्याघ्रादिपच्यूनां चेष्टितं चेषटितप्रायम् अतो हेतोः स प्रक्रान्तोऽतिथि्नाम राजा 
समेताम्यां संयुक्ताभ्यामुमाभ्यां नीतिश्ोयाम्यां सिद्धि जयप्रात्तिरूपाम् अन्वियेष गवेषितवानि- 
स्यथः | अन्न स इति तच्छब्दः प्रकरान्तार्थकत्वाचच्छन्दोपादानं नपेश्चते ॥ १८५ ॥ 

दयमिति । व्याख्यातमेतद् अत्र सा इति तच्छब्दः प्रसिदाथंकसान्न यच्छब्दोपादा- 
नमपेक्षते | १८६ ॥ 

अनुमूताथंकमुदाहरति--उत्कम्पिनीति। रत्नावलीनारिकायां वास्वदत्तं दग्धां 
सम्भाव्य तामट्ष्याय शोचतो बत्सराजस्योक्तिरिति बहवः | हे प्रिये | उत्कम्पिनी कम्प- 

युक्ता तथा भयेन परिस्छलितो गलितः अचुकान्त उत्तरीयवश्चप्रान्तो यस्यास्वाद्श्ची तथा वे 
मदनद्योभाविरोषे विधुरे कातरे लोचने प्रतिदियं दिशि दिधि क्षिपन्ती स्वं करेण अतिप्रबृदेन 
दारुणतया निष्करणतया दहनेन अग्निना सहसा अविचार्यैव दग्धा दण्धेव यतो धूमो धूग्रसते 
नान्धितेन आबरृतेन तेन न वीक्षिताऽसि यदि पश्येत्तहिं न दहेदिति माषः । वचघन्ततिछ्का 
छन्दः | अत्र ते इति तच्छन्दोऽनुभूताथंकत्वान्न यच्छब्दोपादानमपेक्षते } १८७ ॥ 

एवं तच्छब्दस्य यच्छब्दोपादानानपेक्षतवं प्रदश्यं यच्छब्दस्यापि तदर्थयति--यच्छ- 
उद स्त्विति । उत्तरवाक्यगतो यच्छन्दः सर्वत्र तच्छन्दाक्षेपसमयं इति वदुपादानं नापे्चत 
इति भवः | 

साध्विति 1 अभिरामतया सौन्दयंण अधिके चन्द्रमसि उदिते सति पुष्करैः पद्मः 
यद् मीलितं यककुलितं तत् साधु समीचीनं कतम् तेन चन्द्रमा पुनस्तु कामिनीयुखे जयिनि 
उत्कषश्चाल्िनि सति उद्यता उदयं प्राप्लुवता साहसम्. अविचायकारित्वमनुष्टितं कृठमित्यथः 
रथोद्धता छन्दः } अत्र यन्मीख्तिमित्युत्तरवाक्यगतो यच्छब्दः धुववाक्ये तत्साधुकृतमिति 
तच्छन्दोपादानं नापेश्चते }} १८८ || 



१२६ नागेदवरीटीकोपेते कान्यप्रकादो- 

आदययपादयोव्यत्यासे दयोरपादाने तु निराकाक्षत्वं प्रसिद्धम् । अतुपादानेऽपि 
सामर्थ्याच्छत्र चिद् दयमपि गम्यते यथा- 
ये नाम के चिदिह न प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नेष यन्नः 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधमो काछो ह्ययं निरवधिर्विपुा च प्रवी ॥ 

अच्र य उत्पत्स्यते तं प्रतीति । एवं च तच्छब्दानुपाद्ानेऽत्र साकांक्षत्वम् । त 
चासाविति तच्छन्दाथेमाद- 

असौ मरुच्चुम्बितचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणीः । 
विुक्तरामातुरदृष्टिवीष्चितो वसन्तकालो हनुमानिवागतः ॥ १९० ॥ 
अत्र हि न तच्छन्दाथेप्रतीत्तिः। 

__ __----__~-- ~~~ --~- ~ --- ~ ~~~ ~~~ ~~~ 
क ~ ~ --= ~ --=~- -न~-~----" ---~ --- 

पूर्ववाक्यगपो यच्छब्दस्तच्छब्दाक्षेपासमथेतथा तदुपादानमपेक्षते इत्याह--प्रागिति । 
आद्यपादयोः पूर्वा्धपादयोः व्यत्यास विपर्यासे दयोः यत्तच्छन्द्योः प्रसिद्धमिति यदुवाच 

तन्मिथ्येत्याद्युदादरणे प्रसिदधमेवेव्यथः । कचिद् दयोरनुपादानेऽपि सामथ्यासरतीतिरि- 
व्याह--अनुपादानेपोति 

उभयोरुपादानेऽनुपादाने चैकमेवोदादर्णमाह - ये नामेति । मालतीमाघवे, मवभूते- 
स्क्तिः । ये नाम क चिज्नाः नोऽस्माक्मिह प्रवन्वे अवज्ञामवदेरनां प्रथयन्ति कुर्वन्ति ते 
किमपि जानन्ति अपितु किमपि न जानन्ति मतस्तान्प्रति एष प्रकरणारम्भरूपो यत्नः 
प्रयत्नः न भव्तिन दहि बधिरे गीयते इति न्यायात् । तरि कं प्रति यतन दत्याह--उत्प- 
त्यत इति । काकोऽयं निरवविरनन्त इति हेतोः कोऽप्येकः मम समानधर्मा तुल्यगुणो 
स उत्पस्यते जन्माप्स्यति प्रथ्वी विपुला विस्तृतेति हेतोश्च अस्ति विद्यते वा तंप्रति यतन 
इति यक्तच्छब्दयोर्वाशचब्दस्य चाध्याहारेण योजना । अनेन इयता कलेनानुखन्नस्य कथमु- 
स्पत्स्यमानखं विद्यमानते वा कथमहश्यत्वमिति दङ्काद्रयं देतुद्येन परिहृतम् । वसन्त- 
तिरुका छन्दः ॥ १८६ ॥ 

यत्र पूर्वां द्वयोरुषादानान्निराकश्चत्वम् उत्तरां यः तमिति दयोरनुपादानेऽपि साम्या 
दध्याहारेण दयोरबगतिस्तदाई- अत्रेति ॥ इत्थं च तनोति योऽसौ सुभगे इत्यत्र पूेवाक्यो- 
पात्तस्य यच्छब्दस्य तच्छन्दसाकांक्षत्वव्यवस्थापनेनाविमृष्टविषेयांश्चत्वं सिद्धमित्याह- 
एवं चेति । अत्र तनोति योऽस्तावित्यत्र न चासाविति असाविति शब्दः तच्छब्द- 
स्या्थं नह्यादेत्यथंः। 

अत्र देतुमाद--असौ मरुदिति । हनुमन्नाटकीयं पदम् । दे प्रिये! यसौ दृश्य 
मानचिह्ः वसन्तकालः लङ्कातो हनुमानिवागतः उमयसाधारणानि विरशेषणान्याह--मर- 
स्पवनो दश्विणानिरः तेन चुम्बिताः संयुक्ताः चारवः सुन्दराः केषराः बकुकाः न।गकेसरा वा 
यत्मिस्तथाभूतः पक्षे मरुता स्वपित्रा चुम्बिता भघ्राताश्चासवः केसराः स्कन्धलोमानि य्य 
सः । तथा प्रसन्नः खच्छो यस्ताराविपश्वन्द्रः तस्य मण्डलं बि्बन्तदेव अग्रणि मुख्यं यस्मि- 
स्तथामूवः पक्षे प्रसन्नसवुष्टो यस्ताराधिपः सुग्रीवस्तसय मण्डले राष्ट्रः अरणी अम्रेसरः 
तथा वियुक्ता वियोशिन्यो या रामाः कामिन्यस्तासामातुरया लिन्नया इष्टया वीक्षितः पक्षि वियुक्तः 
सीताविरहतो यो रामस्वेनावुरया उत्सुकया दशा वीक्षित इत्यर्थः । वंशस्थङ़त्तम् ॥ १६० ॥ 

अश्रादशश्न्देन प्रव्यक्चसवोक्तेनं॑तच्छ्दार्थस्य परोक्षस्य प्रतीतिस्तदाह--अत्रेति ॥ 



सप्रमोल्लसः। १२७ 

प्रतीतो वा- ॥ 
करवाठकराल्दोःसहायो युधि योऽसौ विजयाज्जुनेकमल्छः । 
यदि भूपतिना स तत्र कायं विनियुल्येन ततः छृतं छृतं स्यान् । १९१ ॥ 

अत्र स इत्यस्यानथक्यं स्यात् | जथ- 

योऽविकल्पमिद मथंमण्डलं पदयतीश्च ! निखिरं भवद्रपुः । 

आत्मपक्षपरिपूरिते जगत्यस्य नित्यसुखिनः छतो भयम् ॥ १९२ ॥ 
इतीदंशब्दवददःशब्दस्तच्छब्दाथंमभिधत्तं इति उच्यते त्यत्रेव वाक्यान्तरे 

उपादानमर्हति न तत्रैव । यच्छब्दस्य हि निकटे स्थितः प्रसिद्धि परामृशति- 
य | 

यत्तूरबितमव्युप्रं क्षां तेजोऽस्य भूपतेः! 
दोन्यताऽक्षैस्तदाऽनेन नूनं तदपि हारितम् ॥ १९३॥ 

---- ~~~ “~~ 

अदःद्चब्दस्य तच्छब्दपर्यायत्वे साधकमाह-- प्रतीतौ वेति ¡ अदःशब्टस्य परोक्चर्प- 

तच्छन्ाथैकतवेन प्रतीतौ स इत्यस्यानथंक्यं स्यादित्यन्वयः । 
करवाङेति । योऽसौ प्रसिद्धः कर्णैः स॒ भूपतिना दुर्योधनेन यटि तत्र तस्मिन् सेना- 

चिपत्ये कायें विनियुज्येत ततस्तदा कतं पाण्डवराञ्यत्यागादिकं कृतं सफलं युक्तं वा स्यात् कीट- 

दयः करवाठेन खड्गेन करालो भयजनको दोंहुरेव सहायौ यस्य सः । तथा युधि जिजयनामा 

योऽन: स इव एक एव मल्लः ¡ अथवा विजयः पार्यः अचुनः कातवीरयस्तयोरिवैकमललः 

प्रतीकारसमर्थं इव्यर्थः । माख्मारिणी छन्दः } विषमे ससजा गुरू अनोजे समरा यश्च तु 
माङमारिणीयमिति लक्षणात् । अत्र स इत्युपादानाददःशचब्दस्य तच्छन्दाथत्वं नास्तीति 
तद्राहद--अत्रेति ॥ १९१ ॥ 

नन्वच्रानर्थक्याददःशब्दस्य तच्छब्दसरमानार्थकत्वामावेऽपि तनोति योऽसाविस्यत्र तच्छ- 

ञ्दसमानार्थक्तवं स्यादेव नानार्थकत्वाद् इदमादिवद् इदमेवददसां वुल्याथकत्वादिति शङकते- 
अथेति । अभिधत्त इत्यन्तेन । अय शन्दोऽ् प्र्नाथंकः } ̀ 

योऽविकन्पमिति } ईद्वरं प्रति अद्वेतदरदिनो भक्तस्योक्तिः- हे इश ! यः पुरषः इदं 
प्रसिद्धं सव॑मथंमण्डलं जगद्रपं पदार्थसमूहम् अविकल्पं निःसन्देहं यथा तथा मबदधपुः त्वरस्व- 
रूपं तदमिन्नं पश्यति निव्युखिनः प्रकाशमानमित्यानन्दस्य अस्य तस्य आस्मैक्यदिनः 
युखषस्य आत्मपक्षेण भात्मस्वसूपेण पक्षेण परिपूरिते ध्याते मच्छादिते बाधिते जगति प्रपञ्चे 
कतः कस्माद् भयं न कुतोऽपीत्यथंः । रथोद्धता छन्दः । १६२ ॥ 

सश्र यथा अस्येतीदंखब्दस्य शब्दाय तथा प्रकृतेऽदःशब्दोपीति शङ्कायस्तदाई--इती- 
द्मिति । दुषयति--उश्चयते इति । भत्रे योऽविकल्यमित्यत्रेव तत्रैव एकस्मिन्वाक्ये एव 
तथा च मध्येदिवत् असावित्यस्य वाक्यान्तरे प्रयोगः स्यात् तत्रेवैकवाक्ये यच्छब्देन सह 
प्रयोगो न स्यात् सदप्रयोगे किं स्यात्ततनाह-यच्छब्दस्यति । शि यतः निकटे स्थितः तच्छ्द् 
इति शेषः । अनव्यवहितानन्रवर्ती समानलिङ्गविभक्तिवचनक एकवाक्योपात्तस्तच्छन्द 

इत्यर्थः ! प्रसिद्धि प्रसिद्धिमात्रं परामृशति गोधयति एवं चेवादश्स्तच्छन्दोऽपि प्रसिद्धिमा्- 
बोधको न तु विघेयसमपंकः षं पुनरिदमादिश्चन्द इति मावः । 

प्रसिद्धो तच्छब्द्रयोमाई-- यत्तदिति । वेणीसंहारे युधिष्ठिरं निन्दतो मोमस्य सहदेवं 
परसुक्तिः । भस्य भूपतेयुंषिष्ठिरस्व ठत् प्रसिद्धं यदूजितं उद्धयम् मदयर कषत्रं क्षत्रसम्बन्धि | 
तेजः प्रतापरूपम् भासीत् तदा दूतपरसङ्खे अधः पाश्चकैः दीन्यता करडा अनेन भूपतिना 

नूनं दपि तेजोऽपि शरितं शश्ुभिग्राहितमित्यथः । अत्र यच्छन्दानन्तरवतीं ठच्छभ्दोऽपि 



१२८ नगेरवरीटोकोपेते काव्यप्रकाशे- 

इत्यत्र तच्छब्द ॥ 
ननु कथं व 

कल्याणानां त्वमन्त महसां भाजनं वि दवमृत्त ! 
धुय छक्ष्मीमथ मयि शृं धेहि देव ! प्रसीद । 
यद्यस्पापं प्रतिजहि जगन्नाथ ! नम्रस्य तन्मे 
मद्रं भद्रं बितर भगवन् ! भूयसे मङ्गटाय ॥ १९४ ॥ 

अत्र यद्यदिष्युक्त्या तन्मे इ्युक्तम् । उच्यते यद्यदिति येन केन चिद्रपेण स्थितं 
सवास्मकःं बस्त्वाक्षिप्तम् तथाभूतमेव तच्छब्देन पराम्ररयते । 
यथा वा-- 

कि खोमेन विङ्कतः स भरतो येनैतदेवं कृतं 
मात्रा खीघुतां मता किमथ वा मातैव मे मध्यमा | 
मिथ्ये्तन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यायावुजोऽसौ गुर- 
मता तातकछवरमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम् ।! १९५ ॥ 

(म साका अक 

प्रधिदधिप्रयमक्चंक, कि पुनरिदमादिरिति एवं च तनोति योसावित्य्रोक्तदोषो वज्जततेपायित 
ति सिद्धम् । तदाद--इत्यतरेति । यद्यत्र तच्छब्दः प्रसिद्धिनन परामृरोत्तदा द्वितीयं तच्छ- 
ब्दोपादानं निरथं स्यादिति भावः ॥ १६३ ॥ 

ननूक्तविषयादन्यत्र यत्तत्यदयोः सांकाङ्कुत्व॒वक््यमाणलक्षये व्यमिचारीत्याशङ्कते-- 
नभ्विति इच्युक्तमित्यन्तेन । 

कल्याणानामिति । मालतीमाधवे मुत्रधारस्योक्तिः दे--विद्वमृं | सवत्मिक ! सूयं ! 
त्वं कल्याणानां कल्याणकारिणां महसां तेजसा माननम् आश्रयः असि अथ व्रयारम्मे मयि 
मद्विषये धुर्यां दत्यभारक्षमां लक्ष्मीं संपत्ति श्चमतिशयेन धेहि अपय हे देव ! प्रसीददहे 
जगन्नाथ ! भुवनपते ! नम्रस्य मे यद्यत् शातमज्ञातं च पापम् भारूधविरद्धं तत् प्रतिजहि 
नाशय भो भगवन् | भूयसे महत्तमाय मङ्गलाय निःश्ेयसते भद्रं भद्रम् अत्यन्तामीष्ं वितर 
देदीत्यथः ¡ मन्दाक्रान्ता छन्दः ॥ १९४ ॥ 

सत्र यद्यदिति यत्पदद्वयमुक्तवा तन्मे इति तव्पदमेक्मेव कथमुक्तं यत्तदो्नित्यमभिस- 
म्बन्धात् अत्र हि एकेन तस्पदेन एकस्य यत्पदस्य निराकांक्षतवेऽपि द्वितीयस्य साकांक्षत्- 
मस््येवेत्यविमृष्टविवेयांशत्वमत्र दर्वापतेवेरधिं शङ्कठराश्चयः ! समाधत्ते-उच्यते इति । येन 
केनचिद्रूपेण ज्ञानत्वादिरूपेण सवत्मिकं सकलं वस्तु पापरूपं तच्छब्देन एकेनैव बुद्धिविषय- 
तावच्छेदकावच्छिन्ने तदादीनां शक्तेयैस्पदद्वयेन ज्ञानत्वाज्ञानत्वाभ्यां रूपाभ्यां परामृष्टप्व 
सकरस्य पापस्येकेनैव तत्पदेन पापस्वेन पेण परामर्शोपपत्तेन्नं द्वितीयतत्पदापेश्वा यत्पदारथ- 
स्तस्पदेन परामृक््यते इति नियमादिति भावः 

हत्थमस्मासे सप्रपञ्चं वाक्यगतमविमृष्टविषेयांशत्वमुदादत्य समासेऽप्यनेकपदगततेनास्य 
वाक्यदोषत्वमित्युदाहरति--यथा वेति । रामवनवाे हतुं चिन्तयतो छक्ष्मणस्थोक्तिः । स 
विनयादिमखेन प्रसिद्धो भरतो लोभेन विल्डिषघतः आक्रान्तः किं येन भरतेन कर्षा कैकेय्या 
एतद् रामवनवासादि एवं कपटेन कृतमुद्पादितम् अथवा मे मम मध्यमा माता कैकेयी एव 
छी निसगसिद्धां लधुतां क्षुद्रतां गता प्राप्ता किमिति वितर्कः] पुनरविमृष्याद-मिथ्येति । 
एतन्मम चिन्तितं द्वितयमपि मिथ्या यतः असौ भरतः भार्यस्य श्रेष्ठस्य श्रीरामस्य अनुजः 
कनिष्ठभराता गुरमंम च्येषठभ्राता माता च तातस्य पितरः कलनं भार्या इति अतो हेतोः विधात्रा 
विधिना अनुचितं कृतमित्यदम्मन्ये इयर्थः । शादृख्विक्रीडितं छन्दः ॥ १९५ ॥ 



सप्रमोह्लासः। २९ 

अच्रायेस्येति त तस्येति च वाच्यं न त्नयोः समासे गुणीभावः कायैः! एवं 
समासान्तरेऽप्युदाहायम् । 
विरद्धमतिकद्यथा- 

शरितक्षमा रक्तभुवः शिवालिङ्गितमूत्तयः । 
विप्रहक्षपणेनाद्य शेरते ते गतासुखाः ॥ १९६॥ 

अत्र क्चमादिरणयुक्ताः सुखमासते इति विवश्िते हता इति विरुद्धा प्रतीतिः 
पदैकदेशे यथासम्भवं क्रमेणोदाहरणम्-- 

जटमत्तिचपटत्वास्स्वप्नमायोपमत्वास्रिणतिविरसत्वात्संगमेनाङ्गनायाः । 
इति यदि शतकृत्वस्तत्वमाखोचयानष्ठद्पि न हरिणाक्षं विस्मरत्यन्तरालमा ॥ 

अत्र त्वादिति । 
~~ ------~ ~ मा भजा ०० ० 01 

~ --- 

अश्रानुजे आर्यसम्बन्धस्य कलत्रे च तातस्नम्बन्धस्योत्कर्षाधायकत्वेन विधित्तितस्य प्राधा- 
न्यमुचचितन्तच समासे रुणीमूतमियविमृष्टविषेयांराखन्तदाह-- अत्रेति । षष्ठीतत्पुरुषे उदा- 
हुव समासान्तरेऽप्येवमेशोह्यमित्याद--एवमिदि । यया ब्ह्रीहौ- 
यः त्थलीक्रवविन्ध्याद्विराचान्तापरवारिभिः } यश्च तापितवातापिः स मुनिः श्रेयसेऽस्तु बः ॥ 

अन्र ध्येन स्थलोकृतो विन्ध्यो येनाचान्तः पयोनिधिर्ष्यादिर्वाच्यः | तृतीयासमासे- 
धात्रा स्वहस्तलिखितानि लाय, को वाऽक्षराणि परिमाजेयितुं समर्थः ॥ 
इत्यत्र स्वहस्तेनेति बाच्यम् । दन्द्र--सीताया ऊरभखायाश्च सदसो रामलक्ष्मणो । 
इत्यत्र रामो लक्षमणश्चेति वाच्यम् । दिगो-त्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रिलोकीमधिकरुवते | 
अत्र जीन् खोकानिति वाच्यम् ॥ ॥ 

वाक्यगतं विस्द्मतिङृखमुदादरति--श्र तेति । सामोपायल्लन्धसिद्धीनां राज्ञां वणन- 

मिदम् ] अद्य ते राजानः विग्रहस्य युदधष्व क्षणेन व्यागेन सामोपायाभिनिवेश्याचुद्ध्यागेन 

गतम् असुखं सुखविरुदं दुःखं येषां तादृशाः सन्तः रोरते निधितान्तःकरणाः सन्तौ निद्र 

लभन्ते कीटाः भिता आधिता क्षमः क्षान्तिर्ये्ताभूताः तथा रक्ताऽनुर्ता भूः लक्षणया 
तद् गतनिखिलजना येषु ताहश्ाः तथा शिवेन कल्याणेन आलिङ्गिताः सम्बद्धाः मृत्तयः शरी- 

राणि येषां तथामूता इति विवक्षितोऽर्थः , विरद्धाथस्तु भिता क्चमा भूमियस्ते भूमिपतिता 
र्तस्य रुधिरस्य शवः स्थानभूताः शिवाभिः क्रोष्टीमः माहिङ्गितमूत्तयः विग्रहस्य शरीरस्य 

कषपणेन नाशेन गता असवः प्राणाः खानि इन्द्रियाणि च येषान्तथाभूताः गेरते इति प्रती- 

यते ॥ १६६ ॥ 
सरथ पदस्यांशेऽपि के चनेति सूत्रांशस्योदादरणं प्रदशच॑यन्नाह--पद् कदेश्च इति । 

अलमिति क्यांचिरकामिन्यामयुरक्तस्योक्तिः } अतिचपलत्वाद् भस्थिरत्रात् स्वप्न- 

श्वित्तवृत्तिमात्रपरिकल्पितः खष्टिः माया मन्त्रादिसामर्थ्यादविद्यमानाथंप्रकाशनन्तयोरुपमत्वात्- 

सदशत्वात् परिणतौ परिणामे विरस्तवाद् विरहादिदुःखानुजन्षित्वाच देतो: अङ्खनायाः सञ्ञ- 

सेन अलं प्रयोजनामाब इति तत्वं परमार्थं शचतङृत्वीऽनेकवारं यदि यद्यपि यारोचयामो 

विचास्यामस्तदपि तथापि अन्तरात्मा जीवः हरिणाक्षी न विस्मरतीत्यथः । मालिनी छन्दः ! 

अन पदैकदेशस्य त्वादित्यस्य श्रतिकटुतवं तदेवाह--अत्रेति । पकस्मन्पदे वण॑यक्डे 
पददोषत्वम् एकस्य कटरत्वे पदेकदे शदोषत्वमिति विवेकः ॥ १६७ ॥ 



१३० नागेरवररीकोपेते कराव्यव्रकरारै- 

यथा बा-- 
तट् ष्च्छ सिद्ध्ये कुरु देवकायमर्थोऽयमथोन्तरख्भ्य एच | 
अपेक्षते प्रस्ययसङ्गलच्ध्ये बीजाङ्कुरः प्रागुदयादिवःम्मः ॥ १९८ ॥ 

अच द्वये च्ध्ये इति कटुः । 
यश्चाप्छरोविन्नममण्डनानां संपादयित्रीं दिखरबभात्त । 
वलाष्टकच्छेदविभक्तरागामकाङसंध्यासिव धातुमत्ताम् ।। १९९ ॥ 

अत्र मत्ताशब्दः क्षीबाथं निहताः । 
आ{द्ावञ्जनपुञ्जट्प्रवपुषां शवासानिरोल्लासित- 
प्रोत्वपद्धिरहानटेन च ततः स्स्तापितानां रक्षाम् । 
संप्रत्येव निषेकमश्र पयसा देवस्य चेतो सुबो 
भल्लोनासिव पानकम क्रुरुवे कामं इुरङ्श्चणा ॥ २०० ॥ 

अत्र दशाभिति बहुकचनं निरथेकम् › ऊरङ्गक्णाया एकस्या एवोपादानात्। 
नचार्सवकितैरित्यादिवद् व्यापारभेदाद्वहुस्वम् व्यापाराणा मनुपात्तत्वात् । न च 

त्वादित्यस्य श्रतिकटुस्वेऽनुभवविरेध इति विप्रतिपत्तावुदाहरणान्तरम!६-- यथा वेति । 
कुमारसम्भवे कामं प्रतीन्द्रस्योक्तिः। देकाम ! त्वं तत् तस्मास्कारणात् सिद्ध्य काय्- 
सिद्धय गच्छ किन्तदित्याह--देवकाय स्कन्दोत्पत्तिरूपं कुरु यद्यपि अयं स्कन्दोत्पसिरूपः अथः 
प्रयोजनम् अर्थान्तरेण शिवयोः सङ्कमरूपकारणान्तरेण छम्य एव छभ्योऽपि पथापि बीजसा- 
ध्योऽङ्करो बीजाङ्कुरः उदयादुत्पत्तेः प्राक् अम्भो जलमिव अङ्गग्न्ध्यं स्वरूपलाभाय प्रत्ययं 
कारणं त्वाम् अपेक्षत इव्यथः ! एतद्वयाख्याने टीकाकृतां मतमेदा विस्तारभयान्नोपददिताः 

उपलातिद्छन्दः । अत्र सिद्ध्ये लब्ध्ये इष्युमयोः पदयोरेक्देश्चौ दुशाविव्याद--अत्रति ॥ 
पदेकदेदो निहताथत्वमुदःहरति-- यश्चेति । कुमारसम्भवे हिमाखववर्णनम् } चकास 

करचेत्यथकः | किंड्ध यो दिमाल्यः शिखरैः शङ्खः कारणभूते; धातवः सिन्दूरादयस्तेऽस्य 
सन्तीति धातुमान् तस्य भावस्ततां बिभर्ति धत्ते कीदशीम् अप्सरसां देवाङ्गनानां विभ्रमाय 
विलासाथं यानि मण्डनानि तिलकपत्रादीन्यल््करणानि तेषां सम्पादयिव्रीम् तथा वलाहकस्य 
मेषस्य छेदेषु खण्डेषु विभक्तः अवयवमेदेन स्थितो रागो लौहित्यं यस्यास्तथामूताम् अकाल 
सन्ध्याम्रिव अनियतकाल्प्रा्तस्न्ध्यामिद्युसरेद्या । उपजातिच्छन्दः । अत्र पदैकदेदो मत्ता- 
शब्दः क्षीवा उन्मत्ततायां प्रुपसिद्ध इति क्षोबार्थन मत्र निहन्यते तियो धीयते तदा- 
अत्रेति ॥ १९९ | 

पदेकदेरो निरथकमाह-अ1द्]विति } भाविविरदेण रदल्याः कस्या छिद्र णनम्--कुरङ्गीव 
ईक्षणे यस्याः सा ॒कुक्करुसव्यादीनामण्डादिष्विति पुंवद्धावः नायिका यद् दशां नेत्राणां सम्प्र 
त्येव सन्तापनाद्व्यवदहितमेव अश्रपयस्रा निषेकमभिषेचनं काममतिश्चयेन कुरुते तद् चेतो 
सुबो देवस्य कामस्य मल्टीनां बाणविरोषाणां पानकर्म इव कुरुते धारातैष्टयाय शचं पंकेन 
किप्ताऽग्नो सन्ताप्य पयसि निक्षिप्यते इति पानकर्मस्वरूपम् । अत्र लेपतापयोः सम्पादनाय 
दां विरोषणद्रयमाह--मादो पूर्व॑म् अञ्नस्य कञ्जलस्य पुज्जेन समुदेन लितं वपुर्यासं 
तासाम् ततोऽनन्तरं कवासानिलेन निः्वासवातेनोल्छसितः प्रवृद्धः अत एव प्रोत्सपन् सम- 
न्ताव्मसर् सर्वाङ्गं भ्याप्नुवन् यो विरहजन्माऽनलस्तेन सन्तापितानां चेव्यर्थः | अज्ञनसत्वेन 
भविष्यस्मवाहपतिका नायिकेति सूच्यते । घाईलविक्रीडितं छन्दः । अत्र दद्ामिति बहुवचनं 
निरथकन्दद्(इ--अन्नेति ¦ ननु दसौद्ित्वेऽपि व्यापारमेदाद्टहुत्वं दष्टमत आह-न चेति । 



सप्रमोन्खासः । १३१ 

व्यापारेऽत्र दकङ्दो वच्तेते अत्रेव कुरुते इत्यात्मनेपदमष्यनथेकम् प्रधान 
क्रियाफटस्य कवरंसम्बन्धे कृत्रि प्रायक्रियापएहखाभावात् । 

चःपाचायेखिपुर विजयी कारिकेयो विजेयः 
शखव्यस्तः सद्नसुद धि भूरियं हन्तकारः 
अस्त्येवैतत् किमु कृतवता रेणुकाकण्ठवाधां 
बद्धसपधस्तव परलुना छञजते चन्द्र्यसः ॥ २०१ ॥ 

अच्र विनेय इति कृत्यप्रत्ययः क्तप्रत्यया्थंऽवाचक्छः। 
अत्तिपेखवमतिपरिमितवणं ठबुतरमुदादरति शठः । 
प्रमाथंतः स हृदयं बहति पुनः काछकरुटघटितमिव ॥ २०२ ॥ 

अत्र पेखवजशब्द्ः । 
यः पूयते सुरसरिन्भरुखतीथसाथेखानेन शाखपरिशोठनकीटनेन 

अलसवलितैः परेषाद्रदरिुसंड्धटीङ्घतेः क्षणमभि मुदकं नालरैनिमेषपया मुखैः । 
हृदयनिहितं भावाकूतं वमद्धिरिव्षणैः कथय बुङृती कोऽयं मुग्दे तवाऽच विरक्यते ॥ 
इत्यमरुक्शतकपन्य इवेत्यर्थः । समाधत्त-उ्यापार इति । ठत द्च॑नख्पव्यापासायथके- 

क्षणैरितिवदत्र व्यापराणामनुपादानादित्यथंः | ननु संपदाटिक्विवन्तह्कखन्द एव व्यापारे 

व्रत पएवेत्याह-- न चेति । अञ्खनलेषादीनां क्रियायामसम्भवेन विदोषणानन्वयमिवा टक्- 
शब्दः करणसाघन एव न व्यापारे वर्तत इति मावः । अगरैव पदान्तरदोऽपि निरथकलवं 
दरयति --अ्रैवेत्ति । प्रधानस्य मुख्यस्य क्रियाफलस्य सकविलासिजनविजयवरूपस्य क्तरि 
कुर््धक्षणास्पे असम्बन्धे अवियमानत्वे कमोव्युसेक्चित मन्लधानकमंसाध्यमन्मयसम्बन्धि- 
सङ्कजगद्धिजवलश्वणकार्य॑स्य मृगदद्योऽनभिप्रेतसरेन तदमम्बद्धत्वेन च कतुंगामिक्रियाफल- 

दात्मनेपदमनुपपन्नम् अत एव निरथ॑कम् असाधुलन्न कामदेवगतफर्त्य तत्सम्बन्धिनायिका - 
यामारोपमातेण दग्द्रयेऽपि बहुस्वारोपेग च साधुत्वस्य निरूपयितुं खक्यत्वादिव्यास्तां विस्तरेण 

॥ २०० ॥ 
पदैकदेरोऽपाचकत्वमुदाइरति--चापेति । बालरामायणे पर्च॒रामं प्रति रावणस्योक्तिः- 

हे परञ्युराम ! तव चापाचायंः धनुविद्यागुखः चिपुरविजयी सदेदवरः, तथा कात्तिकेयः च्कन्दः 
विजेयः विःजतः तथा शख्रेण बाणेन व्यस्तः स्वस्थानाद् दुरु्िप्तः उदधिः समुद्रः तव सदनं 

गृहं तथा इयं भूमिः तब इन्तकारः षोडशचय्रामरूपाऽतियिभिक्षा शतैविरोषणेदेवाषुरमनुष्य- 
जेतेति वदान्य इति च फलितम् । ,भस्त्येवेतत् सर्वं इछाव्यमेतदिति - सत्यम् किमु कन्ठ रेणु- 
कायाः त्वन्मातुः कण्ठब्ाधां गरुकचचनं कृतवता तव परञ्चना कुठारेण सह बद्धस्पधंः चन्द्र- 

हासः मम खङ्गः कञ्जत इत्यर्थः । अनेन एवंबिधनिन्यकर्मकारिणा त्वया सह सर्धितुमहं 
कुञ्जे इत्युक्तं मवति । मन्दाक्रान्ता छन्दः ॥ २०१ ॥ 

अत्र यत्प्रत्ययः क्तप्रत्ययारथं प्रबुक्तोऽवाचकस्तदाह-अत्रेति । 

पदैकदें बीडादायिनमक्ष्टीलमुदादहरति--अतीति । मित्रं प्रति आप्तस्योपदेशोक्तिः । 

शठः खकः अतिपेलवमव्यन्तकोमलम् अतिपरिमिदवा अल्पा वणां यत्र तयामूतं वाक्यं खशु- 

तरमतिसुन्दरं यथा स्थाच्तथा उदादर्यत वदति परमायंतः तत्त्वतस्तु ख॒ शठः कालवृष्टेन 

उत्कयविषेण षरितिमिव हृदयं वहति । अत्र पेलेति पेल्वश्न्दैकदेशो खाटभाषायां इषणरूप- 

गह्या्गबोघकतया ब्रीडादायौत्याद -अत्रेति । पेख्वन्दैकदेशः पेर्श्दः । पदेकदेशं चगुप्तान्य- 

ञकयुदादरति-यः पूयति } कस्यचिन्महापुसषस्य प्रथनम्» सुरसरित् गज्ञा तन्युखानि त्- 



१३२ नागेरनमीदीकोपेते काव्यप्रकाने- 

सौजन्यमान्यजनिरूजिदमूर्जितानां सोऽयं दशोः पतति कस्यचिदेव पुंसः ॥२०३। 
अचर पृयषब्द्ः । 

विनयप्रणयककेतनं सततं योऽभमवदङ्कः ! तादृशः । 
_ कथमद्य सं तददीक्षयतां तदभिप्रेतपदं समागतः !! २०४ ॥ 

अत्र प्र॑तशब्दः । 
कर्मिन्कमेणि सामश्यमस्य नोत्तपतेतराम् । 
अयं साधुचरस्तस्मादञ्चलिबभ्यतामिह ॥ २०५: 

किं पूवं साधुः उत साधुषु चरतीति सन्देह 
किमुच्यतेऽस्व भूपाटमोलिमाखामहामणेः | 
सदर्भं वच} बाणम्तेजो यम्य विमाव्यते |} २८६ 

अत्र चचशब्देन गी रञ्दः श्यते अत्र खु न केवलं पूवपदम् यावदुत्तर- 
पदमपि पयोयपरिवतनं न क्षते जर्ध्याद्ावुत्तरपदमेव बडवानलादौ पूवेपदमेव 
जज मा क त > => णक 1 8 ह 

श्रतीनि यानि तीर्थानि तेषां साथः समहस्तत्र स्नानेन शचाल्लाण वेदान्तादीनां परिद्ाल्नेन 
अभ्यासेन यत्कौलनं संस्कारटृट करणं तेन च कर्त्रा यः पूयते पवि्रीक्रियते तथा सौजन्येन 
मान्या जनिरत्पत्चियस्य सः ¡ तथा ऊ्जितानां बल्वतामूजितं वटं सोऽयं महापुरुषः कस्य 
चिदेव अथाप्पुण्यञ्चालिनः पुंसः दशोः पतति दग्मोचरौ भवति न हु स्स्येव्य्थः } वसन्त. 
तिख्का छन्दः । अत्र पूयेत्येकदेशो दिकृतरुधिररूदपूवव्य॒ञ्चम्तवः जुगुप्सादायीव्याह- 
अत्रेति ॥ २०२-२०३ ॥ 

अमङ्गलव्यज्ञकं पदेकदेशमुटाहरति--विनयेति । शस्य चियूवदृत्तमैनरीकस्य पुरषस्य 
सखायं प्रति वृत्तान्तकथनम् ¦ दे ङ्घ! मोः! अन्य तस्य नीचस्य अभिप्रेतं सभिरषितं 
यत्पदं नीचपद् तत्समागतः उपगतोऽपिं सर तद्वत् नीचपुरषवत् कथभीक्षयतां हश्यतां यः सततं 
विनयो नग्नता प्रणयः प्रोतिस्तयोरेक केतनं मुख्यं स्थानं यस्ताहश्चः अनिवं चनीयगुणवान् 
अभवदिस्यथः । अघ्र प्रेतश्चब्दो मृतो धकतयाऽमङ्गरष्यज्ञेकः | २०४ || 

पदेकदेरो सन्दिग्ध्वमुदादरति--कम्मिक्निति ! अस्य पुरषस्य सामथ्यं शक्तिः कस्मि- 
न्कमेणि न प्रकादयते अयं पुरुषः साघुचरः साधुषु चरतोति भूतपूर्वः साधुर्वा तस्मादिह 
अस्मिन्पुरुषे अज्ञट्विष्यतामित्यथः ¦ अवरेकदेशश्चरशनब्दः कुख्चर इतिवत् टप्र्ययान्त उत 
आद्यो मूतपूबं भाद्यचर इतिवत् चरटप्रत्ययान्त इति प्रकरणाच्भावराद्रक्ततायर्थसम्देदस्त- 
दाह--अचरैति ॥ २०५॥ 

पदेकदेदो नेयाथकमुदाहरति-किम्विति । मूषालानां या मौलिमाला किरीस्समूहस्तत् 
महामणेः मेरुस्थार्नयमणेः अस्व राज्ञः रमुच्यते कि वण्यते न किमपि वर्णयितुं शक्यम् यस्य 
तेजः वचोवाणः गीवरणिः देवैरपि सुदं सुतरां इममिति विमाव्यते ज्ञायत इध्यर्थः 
यत्र स्ववाच्यवाचक्व्व सम्बन्धेन व्चशब्देन गीःखन्दो ल्श्यते न चात्र लक्षणायां रूटिः प्रयो- 
जनं वेति नेयाथंखन्तदाह-भन्रेनि । अस्य शब्ददोष प्रतिणदयति-अत्रेति न क्षमते 
इत्यस्तेन् । अतर गीर्वाणश्ब्दे पूवपदं गीरूपं यावत् किन्तु उत्तरपदमपि बाणपद्मपि गीःशर- 
शब्देनापि देवताया भप्रतीतेः इतर तदहि उत्तरपटमेव कुत्र वा पूवेपदमेव पर्यायपरिवत्तनं न 
क्षमते तदाह--जरध्यादाविति । जरधर्~जलपातादिद्यष्देन पयोध्यप्रतीतेः । यश्वान- 
लेत्यादिना वडवाग्नेरप्रतीतेः वचोजाणश्चव्दे कवेलंक्षणायां तायर्या्ावाचक्ृत्म् ॥ २०६ ॥ 
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यद्प्यसमभस्येवाभ्रयुक्तादयः के चन भेदाः तथाप्यन्येयरङ्कारिकेविभागेन 
प्दृर्दिता इनि मेदभ्रदशनेनोद्हत्तव्या इति च किम्योक्ताः । 

(७५, प्रातद्रूटवणदुपहतदुप्रवसग लस्य दतव्रत्तमर् । 
स्यनायिक्रकथिदपदं पनतप्रकपं समाप्तपुनरात्तम् ।¦ ५३ ॥ 
अघ्रोन्तरफवाचकममवन्सनयागसना सदितकवाच्यम्र् | 

पद्स्थपदससात् सकाण मनत प्रासिद्धहतम् । ५82 !' 

मगनप्रक्रमसक्रमसममतप्गाथ च वाक्यव तथा| 
रसानुगुणत्वं व्णीनां चक््यते तद्िपरीतं प्रतिकरुवणम् । 

यथा शखङ्रे- 
अक्रुण्ठोत्कण्डया पूणमाकण्ठं कर्कण्ठि } माम् । 
कम्बुकण्ठ्याः क्षणं कण्ठे कुरु कण्ठात्तिमुद्धर ॥ २०७ ॥ 

सद्र यथा-- श 
देशः सोऽयसरातिश्चोणितजचञेयस्मिन्हदाः पूरिकाः 
क्षत्रादेव तथाविधः परिमवस्तातस्य ३ेशचग्रहः। 
ताल्येवाहितहेतिघस्मरगुरूण्यख्राणि भास्वन्ति मे 
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न॒नु यच यस्याप्रयोगस्तत्र॒तस्याबोधकत्वमिति अप्रयुक्तावा चकनिहतार्थादयोौऽप्यसमथ- 
मेदा एव एवं विरद्धमतिक्दपि दखक्वान्तरनोघकमिति तदप्यसमथम् एवेति कथममी दोषाः 
पृथगुक्ता इत्याह-- यद्यपीति । प्राचीनाल्ङ्कारिकमागांनसरेण शिष्याणां प्रभेदद्नद्रास 
उदाहरणज्धापनानुरोषेन च एवं कृतमित्याश्चयेन सिद्धान्तयति- तथापीति । 

अथ वाक्वमा्रयामिदोषाणां लक्षणमाह---प्रतिकररेन्यादि । क्रमेण दोषस्वरूपप्रदशनद्वारा 
उदाहरणप्रदशंनम् ! तद्विपरीतमिति आत्वादःद्चपरतिवन्धकम् प्रतिकूर्वणंम् प्रतिकूलः 
विवक्चितरसादेरननुयुणा आस्वादो धनिदन्यका वण्मं यत्र वाक्ये तत् । श्रतिकयौ तु परष- 
वणेमाचरं दुष्टम् इद त॒ सुराया अपि वणां रोद्रादौ दुष्यन्तीति ततोऽस्य मेदः ॥ 

शङ्गारे उदाहर ति- अक्घंटेति } नायिकासमागमेत्सुकस्य कस्यचिदुक्तिः} दे कर- 
कण्ठि ! मधुरस्वरे ! त्वं मा कम्बुः शलः स इव कण्ठो रीवा यस्यास्तस्या नायिकायाः कष्ठे 

क्षणं क्षणमात्रं कुर तदालिगनञ्चाल्नं कुविति भावः । कण्टध्यातति तटालिगनौत्सुक्यरूपां 
कण्ठपीडाम् उद्धर अपहर । कीदशं मां अङ्कुण्ठा ननप्रतिदता उत्कण्ठा मस्सुक्यं तया आकण्ठं 
कण्टपयन्तं पूण व्या्ठमिवय्थः । अत्र शद्ाररसालुगु्न कः मलय नोचारणे कव्ये तद्धि- 
परीतठकारोचारण्प्रतिद्रृखबणव्वं बाक्यदुधः || २०७ ॥ 

सैद्रससे उदादरति- देश इति । वणंसंह्यरे त्रदस्याच्वत्थाम्नः कणं प्रद्युक्तिः । यस्मि- 

न्देशे असर्तीनां शोणितान्येव जलानि तैः हृदाः पंचहृदाः परञ्चरमेण परिताः सोऽयं कुख- 
्ेत्ररूपो देश्चः क्षत्रात् क्षजियादेव कातवीर्यात् धृष्ट्यम्नाच तातस्य पितुः जमदगनेद्राणाचायस्य 
च तथाविधः वल्य एव केश्चग्रहः केशाकषणरूपः परिभवोऽनाठरः परञ्चुरामतातस्य जमद्- 
ग्नेरपि कात्तवीर्याजुनेन केशग्रहणं कृतं मत्तातस्य द्रोणस्यापि वृष्युम्नेन केखान् गीत्वा 
द्विरख्छिन्नमिति भावः । अहितानां या देतयोऽख्राणि तेषां घस्पराणि मश्चकाणि मत एव 
गुरूणि श्रेष्ठानि मास्वन्ति भास्वराणि मे मम अल्नाणि ब्रह्माह्लादीनि तान्येव यानि मत्तातेन 
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यद्रासेण कृतं तदेव कुरते द्रोणात्मजः कोपनः ॥ २०८ ॥ 
अत्र हि विकटवणत्वं दीचें्षमासत्वं चोचितम् । 

यथा-- 
प्रागपराप्रनिरास्मश्चाम्मवधनुद्रधाविधाविमंव- 
त्कोधप्रोरतभीममागवभुजस्तम्मापविद्धः क्षणात् । 
उञ्ञ्वाखः परशु भेवत्वशशचिथिटस्त्वत्कण्ठ पीठातिथि- 
य॑नानेन जगस्सु खण्डपरश्चुदवो हरः ख्याप्यते ॥ २०९॥ 

यत्र तु न क्रोधस्तत्र चतुथपादाभिधाने तथेव रब्दप्रयोगः ।। 
उपहत उत्वं प्राप्नो छो वा विसर्गो यत्र तत्त् यथा- 

धीरो चिनीतो निपुणो वराकारो चृपोऽत्र सः। 
यस्य भरत्या बलो्सिक्ता भक्ता बुदधिरभाविताः ॥ २१०८ ॥ 

परञ्चरामास्पात्तानि अतः क्रोधनः क्रोधसीलो द्रौणात्सजो मद्रूपो जनो यद् रामेण परश्चुरामेणे 
छृतं क्षध्क्षवरूपं पितृवैरनिर्यातनं तदेव रुते इत्यथः } शादृलविक्रौडतं छन्दः । अत्र 
रद्र रसे विकरवणव्वस्य दाघसमासत्स्य चानगुणस्वेन तस्पतिकूला मृदवो वणाः ॥२०८॥ 

विकस्वर्णत्वस्य दीधंसमासतवस्य च रौद्र दर्थयति-- यथेति । वीरचरिनारके कृत- 
धनुभ॑ङ्गं रामं प्रति जामद्न्नेरुक्तिः । रे रे क्षत्रियाभक ! स परञचुम॑म कुटारः क्षणासक्षण- 
मात्रेण ल्रक्तण्ठरूपे पीठे आसने अतिथिस्तत्सदश्यो मवतु येनानेन परञ्युना देवो दयो जगत्सु 
लोकेषु खण्डपरशुरिति ख्याप्यते दरेणार्घोक्ितः परञ्च; स्वद्िष्याय परञ्चुयामाय दन्त इति 

प्रसिद्धिः क्रियते अतो यद्धनुस्त्वय्ा खण्डितं तत्परश्चुना स्वमपि खण्डिष्यसे इति ष्वनिः। 
कथंभूतः परश्चुः प्राक् पूवमप्रासो निद्युम्भो नमनं संगो वा येन तथाभूतं यच्छाम्भवं शम्भु- 
सम्बन्धि धनुः तस्यया द्धा विधा दघीकरणं तेनाविभेवत्प्रकटो यः क्रोचस्तेन प्रसितो भीमो 
भयङ्कसे यः भागवस्य मम भुजो जाहुः स एव पुष्ठदीवेलखात् स्तम्भस्तेनापविद्धः क्षिप्तः अत 
एव अश्चिथिको वेगवत्तरः तथा उज्ञ्यरू उद्गतदीप्निस्यिथः । अन्न परश्चोरवारणीयत्वद्यो 
तनायातिथित्वोक्तिः । शादूख्विक्रोडितं छन्दः । अन्न रोद्ररसप्राधान्यात्तहुचितो विकटवण- 
दीव समास्षयीः पाद्ये विन्यासः || २०६ ॥ 

ननु चतुथपादे दौघसमासविकयवणेयोरमावात्साध्यविकलोऽयं दष्टन्तोऽत आद-यत्र- 

त्विति । तत्रेवयस्येवार्थमाद-चतुथपादाभिधाने इति तुरीयचरणकथने तथैव शिथिल एव | 
चतुर्थपादे गुरुस्मरणेन तद्धिषयकभावेद्रे कात्तदौचित्येन मसुणवर्णादिषिन्यास इति भावः ॥ 

उ{थोपदतविसर्गत्वं डपविसग॑त्वं च दोषद्रयमेकेनैव वाक्येन विदृणोति--उपहत इति । 
सत्रेकवचनं जात्यभिप्रायक तथा च उपहता उत्वं प्राता टुता वा विसर्गा यस्मिन्वाक्ये तदि. 
व्यर्थः । उक्तदोषद्वयं चैकस्यैव इलोकस्याधंद्येनोदाहरति--घीर इति । श्वं विशोषणं साव- 
धारणमिति न्यायेन स एव दपो धोरः पण्डितो विनीतः सुधिक्षितः निपुणः प्रवीणः परः श्रेष्ठ 
साकारः आङ्गतियंस्य स युन्दराकृतिः य्य पस्य भृष्याः सेवका बहेनोत्सिक्ताः अहंकृवाः 
बुद्धिप्रभाविताः बुद्धिजनितसरामथ्ययुता भक्ताः सेवानिरता इत्यथः । अत्र पृवांधं उपहत- 
विस्षगत्वम् उत्तराधं विसग॑स्यादशनाल्टुप्तविसगत्वम् आभ्यां बन्धरोथिल्येन सहदयोद्धेगो 
दूषकताबीजमिति सदृदयानुभवः । एवं विसगेबहुत्मपि दोषः । यथा--श्मरः खरः खलः 
कायः कृदतरः सखिः इत्यादौ । यमके तु चमक्तारातिश्चयान्नायं दोषः ¦ यथा-पिकोऽपि 
कोऽपि कोपिको वियोगिनीरमत्संयदि' स्यादाविति दिक् ॥ २१० ॥ 



सप्रमोह्लासः । १३५. 

चि्तन्थि सन्येवैप्यम् , विश्डेपोऽदलीरत्वं कषटसवं च । तत्रायं यथा-- 

राजन ! विभान्ति भवतश्चरितानि तानि इदयं तिं दधति यानि रसातङेऽन्तः। 

धीदो्यल्ठ ग तित्तते उचितानुवृत्ती तन्वती विजयसम्पदमेत्य भातः 1 २११॥ 

यथ! वा-- | 
नत उदिद उदारहारहरिदलिनच्चरदयाचखादिवेन्दुः 1. 

(नवंश्च उदा्तकान्तकान्तिचैत सुक्ताम्रणिवच्चकास््यनवः ।} २५ २१} 

शंहितां न कसेमीति स्वेच्छया सकृदपि दोपः । प्रगृह्यादिटेतुकवे त्वसत् | 

गादुडीव गगने च्ण्डामरचष्टितः । अयमुत्तपते पत्री ततोऽत्रेव रुचिकर ।*२१३॥! 

अत्र सन्धावदलीक
ता। _ __------------ 

िसन्विपदं विदृणोद्ि-- विसम्धीति । वैरूप्यं त्रिधा भवतीर्याद--बिद स्प इति । 

विदेषः सन्ध्यमावः अश्छीरत्वं प्रागुक्तमेव कत्वं शरुतिकडत्वं ए च विदलेष्ट द्विविधः 

पेच्छिकः आनुश्चासनिकश्चति आनङ्ञासनिकोऽपि प्रयृह्यदैनुकः प्रा्तरुदिताकायमावः यतिदि- 

देठकशेति द्विविध इति चिविघोऽयं॑विदटेषः । तमैच्छिकः प्रगृह्यदेतुका नु्ा सनिकशवेति 

द्विविधमुदादहरति-- राजनिति ! हे राजन् | भ॑क्तस्तव तानि चरितानि चरित्राणि विभान्ति 

शोभन्ते यानि स्सातले पादानि अन्तर्मध्ये गम्मीरध्रदेदो वा इन्दोदयं ति दधति धारयन्ति 

इन्दुवत्यक्ाश्चमानानि सन्ति एवं भवतः धीर्नत्यनुसारिणी बुद्धिः दोरव॑डं बाहुबलं ते उमे 

विज्ञवस्य संपदं संपक्तिमेत्य प्राप्य भातः शोभेते कथंभूते अतितते अत्यन्तविस्तृते तथा 
०, 

उचितयो; अवसरयोः अनृङृत्ती अनुसरणे आतन्धती कुर्वाण इत्यर्थः । अत्र पूर्वाधं तानि 

इन्दोरिव्यघ्र वाक्ये ठु सा विन्षामपेश्चत इतिवचनारैच्छिकः । उत्तराधे दु ' ुदेदद्िवचनं 

गह्यम लयल्यासतनकलादानश्चासनिकः संदिताकार्याभावः अनयोरेच्छिकः सकृदपि दोषः 

द्वितीयस्तु अशषकृदेवेति बोध्यः यया प्रकृते ! छेदादिना विच्छिद्य पाठ नैच्छिकस्य दुष्टत्वम् 

यथा एका एका श्िसेरुदेव्यत्रेति केचित् । वसन्ततिलका छन्दः ॥ ९५ ॥ 

असिद्धदेठकमानंशासनिकन्तदुदादरति- तत उदित इति । पर्तिवरःप्रदि संख्या 

उक्तिः उच्चैरन्नतात् उदथाचच्ादुदित उदयं प्रातः इन्दुरिव उच्चैरत्छृष्टात् ततः पूर्वाक्त- 

वंशाद् उद्वित उन्न उदारो महान् हारो रुक्तादाम ठेन दारिणी मनोहारिणी चुतः कान्ति- 

वस्व चः ¦ थयं राच निजवंसे सुक्तामणितत् मोक्तिकमणिरिव चकास्ति दीप्यते । 

गजेन्द्रजीमूतवरादृशंलमत्स्यादिश्चकबुद्धववेणुजान
ि | 

मुक्ताफलानि प्रथितानि रोके तेषान्तु युक्त्यैव मूरि। 

इति प्रसिद्धा शुक्तामणिरपि स्वव॑रो वेणो चकास्ति । पुनः कौद्चः उदात्ता उदग्रा कान्ता 

मनोहय कान्तिः ओभा यस्य सः तथाऽनधः ष्ठो ऽमूल्यश्चतय्थ; । बतेति इष विस्मये वा । 

भिन्नचिहचवुष्पादं भिषमं परिकीतितम् । 

इति लक्षणात् । विषमं छन्दः । अक्र तत॒ इत्यादिषु ८लोपः शाकल्यस्ये”ति विहितो- 

पस्य आदुशुण इति गुणम्परत्यसिद्त्वविघानादसिद्धहेदुक _ आशास नको विदरेषः । अत्रापि 

वन्धो यिल्यमेव दूषकतानीजम् । उक्तोदाहरणत्रये दोषविवेकमाह-स
ं हितमिति ॥ २१२ ॥ 

दौ ल्खयुदाहरति-वेगादित्ति । नायकाधिष्ठितं संकेतस्यानं नोधयन्त्या दूस 

उक्तिः हे सखि ! अयं पशरी पक्ची वेगाद् उड्ीय गगने चर्च् गच्छन उत्तपते ततस्तस्मात् 

अभ्रैव देशे सुचि प्रीतिम् अवस्थिति रु काटः डामरमुद्धटं चेष्टितं चेष्टा यस्य ताद्व 

इत्यथैः । अध सन्घौ ठंडाचिङ्क्चनदा्या कमीरदेशप्रसिदसिन-योम्बन्वगंतां ङग थयोरमि- 

घानात् जुगुप्सातरीडाव्येजकत्वेना भदलीलः सन्धिरिति ध्यम् ॥ २९३ ॥ 



१२६ नानेर्बरीरटीको पेते काव्यप्रकाशे 

उल्य॑सावच्र तर्बाङी मवन्ते चाववम्थितिः। 

नात्रर्जु युज्यते गन्तुं शिरो नमय तन्मनाक् ॥ २१४॥ _ 
हतं लक्षणाऽनुसरणेऽप्यश्रव्यम् , अप्राप्तगुरुमावान्तङघु, रसाननुगुणं च वृतं 

यत्र तत् हतवृत्तम् । क्रमेणोदाहरणम्- 
अमृतमस्रतं कः सन्देहौ मधून्यपि नान्यथा 
मधुरमधिकं चूतस्यापि प्रसन्नरसं फलम् । 
सकृदपि पुनमेध्यस्थः सन रसान्तरविज्जनो 
वदतु यदिहान्यत्स्वादु स्यास्पियादशनच्छदात् । २१५ ॥ 

अत्र यदिहान्यत्स्वादु स्यादित्यश्रव्यम् । 
यथा वा- 

जं परिहरिडं तीरई मणं पिण सुन्दस्ततणगुणेण । 
~ ~~~ ~" -~ ~~ ~~ == ~~~ -- == 

कष्टत्वमुदाहरति--उव्येसाविति । अध्वगम्प्रति कस्यचिदुपदेशोक्तिः । अत्र अस्मिन् 
मेरोम॑रुदेशस्य अन्ते समीपे चार्वा सुन्दरी अवस्थितिरवस्यानं यस्यास्तथाभूता उर्वीं महती 
यसौ दद्यभाना तर्बाटी तरुपंक्तिः अस्तीति शेष । भतः अत्र वने क्जु सरलं यथा स्यात्तथा 
गन्तुं न युञ्यते तत्तस्मास्कारणात् त्वं मनाक् किञ्चित् शिरो मस्तकं नमय नीचैः ुविवयर्थः । 
उव्यंसावित्यादौ सन्धेः श्रुतिकडुत्वरूपं कष्त्वम् । मनर च तरभरण्या विरोषणविरेष्यभावेना- 
न्वया द्वाक्यदोषत्वम् ॥ २१४ ॥ 

त्रिविधं हतव्रततं वदन् तद्विमरहं दशयति-हत मित्यादि । इतं निन्दिवं व्रत्त छन्दो यत्र 
तदिव्यथः । तत्र प्रथमार्थमाह--ल्षृणेति । क्षणं विङ्गलाटिप्रणीतं छन्टःद्चाख्रम् । 
दवितीयमाह--अप्राप्रेति । वा पादान्ते इष्युक्तेः अप्रासो युरुभावो गुरतं येन तथाभूतः अन्ते 
लधुलशुबर्णो यत्र तत् । तृतीयमाह--रसेति । प्रकरतरसप्रतिकूलम् । वर्त स्याश््यत्वं च 
खक्षणानरुसरणे छन्दोभङ्गात् , लक्षणानुसरणे यतिभङ्गात् , स्थानविरोषे गणविरोषयोगाचति 

निविघम् ! तत्रायं प्रसिदत्वादुपेश्य अन्ययोः प्रथममूदाहरति--असतमिति । कश्चिधियाय। 
सध्रस्य स्वादिष्ठंताममिधित्सुः स्वादुंतया प्रसिद्धास्तांस्तानर्थाननुजानाति मतं लक्षणया 
स्वादुतरं कः सन्देहः न कोपि मधूनि माक्षिकाण्यपि अन्यथा अमधूनि न कन्न मधुराण्येव 
चूतस्य आघ्रस्यापि प्रसन्नरसं स्वच्छरसं फलम् अधिकं मधुरं इदमप्यन्यथा न पुनः परन्तु 
प्रियाया दशनच्छदात् अधरात् तदपेक्षया अन्यत् यद् इह जगति यदि स्वादु मधुरं स्यात् 
तहि रसानामन्ठरं तारतम्यम् मान्तरं ममं वा वेत्तीति तथाभूतो जनो मध्यस्थः पक्षपातरहितः 
सन् सङकृदेकवारमपि वदलिस्यथः, तादृद्यं गति न किमपीति भावः । भचर हरिणीच्छन्दसि 
प्रतिपादं षष्ठा्षरे यतिरुचिता चतुथंपादे हा इति षष्ठक्षरे परपदानुसन्धानापेक्षत्ेन यति- 
भङ्गादशग्यस्वन्तदेवाद्र--अव्र यदीव्यादि ॥ २१५ ॥ 

तृतीयम्रदाहरति- जं परेति ' 
यत्परिद तयते मनागपि न सुन्दर्त्वगुणेन । 
अथ केवलं यस्य दोषः प्रतिपक्षरपि प्रतिपन्नः ॥ 

इति संस्कृतम् । मानिनीं प्रतिं दूत्याः समाघानोक्तिः ॥ तादशचमेतत्कामचेष्टितं यस्ु- 
न्दरत्वगुणेन रमणीयखसूपेण गुणेन युक्तं वस्तु मनागषदपि परिह व्यक्त, न तीर्यते न 
पायते मथ च यस्य दोषः उक्तापरिहार्यत्वरूपः प्रतिपक्षैः यत्यादिभिरपि बिरक्तैरपि केवलं 
गरिपन्नोऽङ्कीकृतः न तु परिहतः स्वत्कान्तस्य वु कथैव का तस्य दैवादन्यवनितापङ्गेपि 

= --~~ ----~ ~~~ ~~~ 



सध्रमोल्लासः । १३५७ 

अह् णवरं जस्छ दोसो पडिपरखेह पि पड़वण्णो ।। २१६ । 

अनच्र द्वितीयतृनीयगणौ सकारभकारेः ¦ 
विकसित सहकार तारह!रि-पर् सखः द्ध त्यु ्नद्िर ष्फः ` 

नवकिसख्यचासचामरश्रो$दरनि सरद इनस दखन्नः 1 २६९७ 

अचर हारिदाव्दः ¦ हारिप्रनुदिनमार्मरि 
यथा वा-- | 

अन्याम्ता गुणरत्नराहणस्ुवा न्यः ददस्व सा 
सम्भाराः खदु तेऽन्य पदे दिष्नः यरपख््रावु 
श्रौमत्कान्तिज्ञुषां द्िषां कः टन्सनछ्धणः नितम्बन्थरद् 
ष्टे यन्न पतन्ति मूढमनसःमद्धाम वल्राणि च ॥ २१८ ॥ 

अद्र वश्याण्यपि इति पाठे छघुरमि गुरुतां भजते । 
हा चप! हा बुध! हा कविबन्धा ! विप्रसहसखसमाश्रय ! देव ! । 
मुग्ध विदग्ध ! सभान्तररत्न ] कासि गतः क वयं च तवैते ॥ २१९॥ __ 

कोपातिक्चयो न विवेय इति मावः} अत्र सगणमगणा भन्तगुर्वादियुरू प्रयमगणस्वान्ते 

यत्यकरणादश्रभ्यौ सगणस्य प्रारुपादानं सूचितमिति यावत् || २५६ ॥ 
अप्रात्तगुल्मावान्तल्ु इत्तमुदाहरति--विकसितलि । वसन्तः मुनेरपि मानसं हरति 

वद्याकर।ति कीदशः विकसितः पुष्पितौ यः सहकारः आम्रस्तस्य तायोञ्तयु्कयौ हारी मनोद- 

रश्च यः परिमलो गन्धस्तेन गुद्धिता उन्मत्ततया शब्द् करुवाणाः पुद्खिताः मिल्तिश्च द्विरेफा 

यस्मिन्तः ] पुनः नवकिंसकयानि नवपह्ववा एव चारुचामराणि तेषां श्रीः खोमा यत्र ! अनेन 

तस्मिन् राजत्वं तेन च हरणे शक्तिष्व॑न्यते | पुष्पिताग्रा वृत्तम् । अत्र वा पाटान्ते इति छन्दः- 

शाख्लनियमनासादान्तस्य गुरुत्वाच्छन्दोभङ्गाभावेऽपि प्रयमपादान्तवतिन इकारस्य लबोगुह- 

कार्युकरणाक्षतस्वं चन्धयैथिल्यात् वा दान्ते इति सूत्रध्य दसन्ततिख्केन्द्रवत्रादिद्रत्तपरत्व- 

मेवेति तत्वम् 1 तदेव पकाश्चयति--अत्रेन्याटि । युक्तञ्च पाठमुपटिद्यति-ह।र)त ॥२१७॥ 

पुष्ितारावृतते दोधसुदाद््य चादुलविक्राडितेप्युटाद्रति-वधा वेनि । राजवणनमि- 
दम् ! एष युवा विधिना विधात्रा दः पदाः चूर उष्यःदितः तास्तदन्तगताः रुणल्पाणा 
रत्नानां सम्बन्धिन्या रोहणस्य॒रत्नास्रत्तिदेतुमतपवतञिनषत्य सुवो मूमयः अन्वा नित्रा 

विलक्षणा वा सा मृत् समदायिकारणमूत पायवो मायः अन्येव परं धन्वा तत्सम्बन्ध 
मेन प्र्व्या एवं ते खट सम्भायाः सामग्व्यः इनर्सरणक्ल्पमु्ताः अन्यपकव भिन्ना 
भिन्ना एव स कः यस्मिन्यूनि दृष्टे सति द्विषां चवरुणां करतलाद् अन्नानि खराणां नितम्ब- 

स्थलाद् वल्राणि च पतन्ति कथंभूवानां श्रीमन्तश्च ते कान्तिजुषः ऋान्तियक्तास्तेषां श्रमत्यश्च 

ताः कान्तिनुषस्तासां पनः मूढमनसा मयात्छामाच मोदयुक्तचेतसामित्ययंः । अत्र शादू- 
लविक्रीडिते चदुथ॑चर्णे चकारस्य गुरुत्वनियामकलश्वणानस्तरणेऽपि बन्धरौ थिल्याद् गुर- 

कार्यकरणाद्मतेन दोषः । वल्नाण्यपीति पाठे ठ रषोरपि संयोगपरत्वेन गुरुकायंकारि्वान् 

दोष इत्याह-अच्रेत्याद् ॥ २१८ ॥ 
्रक़ृतरसाननुगुणं इत्तमुदाहरति --हा चरेति ! जनि मते सति तदीयानां विरूपो- 

क्तिः । हा शब्दः खेदे मुग्धा सुन्दय विदग्धा चतुरा या स्मा तदन्तरे तन्मध्ये रत्न! 

हे राजन् ! त्वं क्व गतोऽसि तव सम्बन्धिनः एते वयं क अन्यस्ुगमम् । दोवकडृत्तम् । 

इदश्च हास्थरसोचितं करणरसाननुगुणं दोषः । प्रकृतरसप्रतिकूलवर्णत्वंदुष्टताजीजम् । कर्णे 

११९] | =~९ 



८ टको ~ ~ उयप्रद्लःट १६८ नाग श्रीट)क्ोपेतं काव्यग्रक्ाद्चै- 

हर्य दव्यद्धकपददुषत्तम् 
स्युमपदु यथः- 

ति तथाभूतां दष्ट चरपस्दसि पाच्चाटतनया 
वन व्याधः साधं सुचिरसमुषित्तं बल्कङधरैः | 
विराटस्यावासे स्थिनमनुचितारम्भनिद्यूतं 
गुरः खेदं ग्विन्न मयि मज्ञति नध्यापि कुरुषु ।। २२० ॥ 

_ अत्राम्माभिरिति खिन इत्यस्मत्पूवमित्थमिति च | 
अधिकं यथा- 

स्फरिकराकतिनिमः प्रकामं प्रनिसंक्रान्तनिसावशाख्तत्त्वः ¦ 
अविमदरसमन्वितो क्तियुन्िः प्रतिसह्लास्तमयादयः स कोऽपि ॥ २२१ ॥ 
अत्राक्कतिङच्दः । 

यथा वा- 
इदमनुचितमक्रमश्च पुंसां यदिह जराम्बपि मास्मथा विकाराः । 
यद्पि च न कृतं नितम्बिनीनां स्तनपतनाद्धि जीवितं रत्तं दा ॥ २२२ ॥ 
जत छरनमिनि, छनं परसयुन प्रक्रमभङ्गमाचहरि तथा च यदपि च न कुरङ्ख- 

खोचनानाभिति पाठे निराकाङ्क्षैव प्रतीतिः । 
नन“ ~ ~ न 

~ +~ == ~~~ 

मन्दाक्रन्ता-पुष्पिताग्रादना. शङ्गारे प्रष्व-चग्धराठना, दोरा सिखरिणो-श्चाद्लविक्रौ- 
डितार्दुनां, हास्ये च दोधक्रस्यानुग्ण्यमिति मरतादनां सप्रदायः | २१६ | 

न्यून युदाहत न्युनपदभमति । न्यूनमनुात्तप्िवक्षितार्थ॑कं पदं वाचकशचब्दो 
वत्र वश्ये तदिव्ययः ¦ नथामूनासिनि ' वुनीय ज्ञि व्याख्यातमिदम् । अत्र पादत्रयमध्ये 
अस्माभिरिति किन्न इत्यस्मारृवंभित्यमि ति च पदं नास्ति ते चाव्यक्ते अन्यथा कटस्य मादेकवा्यत्वासम्भवाच तदर्थस्य वरिवद्वितत्वाद् अर्थ्ैताटशच एच दिवरध्ित हति चण्दस्यैवा- 
पराधाच्छब्दद्षः | २२० |] 

मधिक्पदगुदादग्ति--अधिकूमिति । अविवक्षिवार्थकपद्कवाक्यमियर्थः , स्परिके- 
ति । कस्य विद्विषो वर्णनम् स्फटिरङृतिवन्नि्मलः स्वच्छान्तःकरणः रागादिरदितः प्रकाम- मत्वन्तं पतिरकरानूं हृटयमारूदं निश्चातानि तीक्ष्णानि गृढार्थानि यानि शाल्राणि तेषां तच 
गूढायरूपं यसिमस्तादृख्चः पुनः अविरुद्धाः लोक्वेदरालरसिद्धाः समन्विताः परस्परान्विताः 
उक्तयो युक्तयश्च यत्य तादः पुनः प्रतिमल्लानां प्रतिवादिनाम् अस्वमयस्य पराभवस्य उदयः 
मामनि वस्मात्तादशः स कोपि महापुरुष इत्यर्थः ! मालभारिणी छन्दः । अत्र निर्मर्तायाः स्फटिकपदेनैव प्राप्तत्वादाकृतिपदमधिकमिति बोध्यम् !॥ २२१ ॥ 

असमासेऽप्यधिकपदमुदाहरति-यथा वेति । इह जगति युंसां जरास्वपि चरमावस्था- स्वेपि यत् मान्मथाः कामसम्बन्धिनो विकारः इतं दमनुचितम् असामथ्यंऽपि तत्पद्ृत्तत्वाह्लो- कविमद्धम्. क्रमश्च असंपदायः शान्नविरुदश्च वा । इत्थं पुरुषधमंन्निन्दित्वा खीघम॑निन्द- ति-यद्पि चेतति । यदपि च नितम्बिनीनां चणा जीवितं जीवनं रतं रमणं वा स्तनपतन- मवधिः सोमा यस्य तयामूतं न कृतं विधात्ेति गोषः तदपि वैरस्याधाय कत्वादनुचितमित्यथः । पुष्पिताग्रा उत्तम् } भत्र कृतमिति पदं विनापि पूवां धवत् निराकाकषप्रतिपत्तेः सम्भवात्तदधि- कमिति । मग्नपरक्रमत्वरूपं दोषान्तरमाद-कृतमिति । ̀ प्रत्युत विपरीतं पूर्वाधंऽकरणात्पक्रम- मङ्खम् । निदं पाठगपदिशति-तथा चेति ॥ २२२ ॥ 



सप्रमोल्टासः । १३९ 

कथितपदं यथा-- 
अधिकरतलतल्पं कल्पिन्स्चापलीदपःरमिटननिमीरन्पाणिडिमा गण्डपाली | 
सतन ! कथय कम्य ठयद्धयत्यवच्सेव स्मरनर पननयीन्दःयषवनाज्यामघक्म् ।} २२: 

अभ टोखनि 
पतसरकषं यथः-- 

कृ: कः कुत्र न प्रुघुरायितघुरीवःरा घुरेस्मूकर 
कः कः कं कमलाकरं विकमलं कने करौ नाच्तः 
के कते कानि वनान्यरण्यमह्षां नःन्मृख्ययुयत 
सिहीम्नह् विखासवद्धबरसतिः पद्वानना वन्तेते }! २२४ ¦; 

समाप्तपुनरात्तं यथा- 

क्रह्ारः म्मरकाममकम्य घरतक्रोडापिकोनं रवो 
दयङ्कारो रतिग्ञ्रीमधदिद्ं लोन्याचकारीष्वनिः। 

योजनचयन्यत्वेऽपि समानादकममान'्नुएवःकयटन्वं कयितपटत्यन्टदुदःहरति-अधिकेनि ) 
कृरतटे कपो समाधाय चिन्दयन्त' नाविका प्रि सख्या उक्छिः ¦ हे सुतनु ` करद्तलपे 
इति अधिकरतर्तल्पं करतटरूपे तल्पे छय्यायां कल्पिता या स्वापोला दया ययरिःसखनं 
करतकगोरूयेटटतर सम्बन्धस्तेन निनीट्न् तिसेनवन् पांदिमा विरहधाक्ल्यं यस्यां सा 
तथामूता तव गण्डा] कपाल्स्थनटी अङ्धस्ता घ्रं कस्म नायकस्य स्मर दव नसपतिन्दत्य 
लीक ् चुम्बन्-दद्चनादयस्तत्र वौवराच्यं युवरजत्दं तत्रामिषेकं व्यद्धयति सुप्चयर्तीति सं 
कथयेत्यथंः । तमरेणावर्शंकरृतामपे त्वां बद्ाङ्कर्वाभं तं जनमवरङक्य मवद्यमेव रमणोनयलक्षणे 
स्वराच्ये परतरः स्मसेऽभिव्वतीति भावः । एतेन तन्नायकस्य कन्द गदप्यधिक्वञ्चीकरणकतृता 
ध्वन्यते | मालिनी छन्दः । अत्र छःलःपरट वारद्रयमुगरमिति कथितउदत्वन्तदाद-अत्रेति ) 

सच स्मरनरपतिलद्मीति पाठे नाय दोषः ॥ २२३ ॥ 
अल््ारक्घतस्य बन्धक्रतस्य वा प्रकषंस्य यत्र वाक्ये उत्तयेत्तरं पातो निकर्षो वतते तस- 

तव्यरकषंमुटाहरति-कः क इनि ¦ पञ्च विस्तृतमाननं यश्य स सिंहः वस्मात् सिंह्याः 
स्वप्रियायाः स्नेहेन यो व्हासः ठन्तादिना कण्ट्रयनादिः तेन बद्धा नियत्तीकरता वसतिः एक- 
देशवासो येन ताहश्चो वन्तेते अतः कः कः सूकरः कुत्र न धरेत् मीमशब्दं कुर्वीत मपित 
सवं एत्र सवत्र काञ्चः धुघुरायिता पुघुश्चन्दवती यः घुरी नासिका तवः घोरो भीमः। एवं 
कः कः करी कं कमलाकरं कमलोत्तिध्यानं विकमलं विगतोस्यल कत्त नोद्यतः अरि ठु सव 
सवमपि एवं के के अरण्यमहिषाः कानि वनानि रोन्पूच्येयुः न समुकं नाश्चयेयुः अपि तु सक 
सर्वाणीत्यथंः । अत्र राजनि व्यसनशोके सति क्षुद्रा अपि निम्यादा भवन्तीति ध्वननाद्- 

पष्ुतप्रंसाऽलकारः । अत्रानुप्रासक्तस्य प्रकर्षस्य सिंहामिधाने पतनात्पतत्प्रकषत्वम् ! पूबपिश्च- 
योत्तरघ्र बन्धशेयिल्यमेव दुषकतावजम् । ् यादख्विक्रीडितं छन्दः ॥ २२४ ॥ 

क्रियाकारकमावेनान्वयनोधकसकृल्पदोक्तयनन्तरं तद्घटकयत्मि्चित्मदान्वयिविरोषणो 
पादानं समास्पुनरात्ततखमरदाहरति-क्रङ्कार इति । स्वण्ं प्रति प्र्थितान्पयिकान्धरति कस्य- 
चिक्तवेरुक्तिः । तन्व्याः कृशाङ् याः कञ्चुलिका चोलिका तस्या यपसारणे निष्कासने सति यो 
सुजयोराक्षेपो धूननं तेन स्खलन्ति यानि कङ्कणानि करमूषणानि तेषां काणः शब्दो बो 
युष्माकं परेम प्रीतिं तनोत कीटः स्मरकार्यकस्य कामघनुषः क्रङ्कारः शदुविजयकाडिकज्या- 
कर्षणजः चन्दः । तथा सुरतक्रीडारूषणां पिकीनां कोकिलानां रवः कूजितम् तया रतिः 

=~------~---- ~ ---~ ~ 



१४० नागेऽवरीरीक्ापेते काव्यप्ररज्ञे- 

तच्व्याः कञ्चुखिकापसारणमुजाक्षेपस्टरःकड्कणः 
क्वाणः प्रम ठनातु बो नववयोलास्याय वेणुप्वनः ।॥ २९५ ॥ 

द्विनीयाधगतेकवाचकठःप्रथ माघं यया-- 
स स्रणन्रणपात्तं गम्यतां घूः सदम विरचय सिचयान्तं दृध घमः कठोरः । 
तदन जनकपुत्री कोचदेरशरपुर्णैः पथि पथिक्वधूभर्वक्षिता लिष्िता च ॥२२६॥ 
जमवन्मत उष्टा यागः सम्बन्धा यत्र तन यथा-- 

येषां ताखिद्दो नदान सरितः पीताः प्रतापोष्मभि- 
` ीखापानसुवश्च नन्दनवनच्छायासु येः कल्पिताः । 
सुरतमेव मज्ञर विलसादिफःजनक्त्वात् तस्सम्धन्धिनः ये मधुलिहो भ्रमरास्तेषा ज्ञकारः 
रवः ¦ तया सील कटाक्चाटिरूपः तद्रुरावाश्चकार्याः ध्वनिः । तथा नववयसस्ता द्यस्य 
चछास्वाय वरत्याय वेणुम्बनः वं्ीष्वनिरूपः । अत्रेतादश्चः क्राणो वः प्रम तनोविति समातमेव 
वाक्यं नवेत्यादि पञ्चविरोषणेन पुनरगत्तमिति समाप्तपुनरत्तत् ५ । एतद्विरेषणातुगुणत्वेऽपि 
तच्निरपेक्षतया विवक्षितनोधसक्तेन पुनरन्वये आकां्तामावाटिति निराकाक्षत्वमेवास्य दूषकता- 
चौजम् चछादुलविक्रडितं छन्दः || २२५ ॥ 

अघन्तिरैकवाचकमुटाहरन् व्याच द्वितीयार्घेति। द्विदीयारध॑गतमेक वाचकं रोष- 
मवश्िष्टं यस्य ताद्दां प्रयमार्भं व्र वाक्ये तत् अर्थात् प्रथमाःघगतं वाक्यं द्वितीया धंगतेनैव 
पदेन गरत्र पूयते तत् । मसृणेन ¦ राजयेखरकृते वाल्यमायणे वनाज्नित्तस्य सुमन्त्रस्य 
टद्यरथं प्रत्युक्तिः । जनकपुर पथि पथिकानां वधूप्रिः कर््ाभिः अश्रुपूर्णैः लोचनः करणः 

वीक्षिता ष्टा इति पूर्वाधोक्तप्रकारेण शिक्षिता च । शिक्चाप्रकारमाद-दे बले ! यतः मूमूमिः 
सदा कुांकरसदिता तत् तस्मान् त्था मखणो मन्दो चुरा चरणयोः पातो वस्मिन्कमणि 
तद्यथा स्यात्तथा गम्यताम् तया चतौ घ आतवः कठोरस्तोक्ष्णः तस्मान्पूष्नि सिचयान्तं 
पल्लाखचलं षिसर्चयेति । अद्यो घन्यतसेव राजपुत्पमि कोमखाभ्यरां पद्धथामेव पथिकं स्वमरत्तार- 
मनुयाति भधन्यत्तमा वय या पवं विश्दुःखेन पील्यमदि इत्वश्रुपूरण॑ता । भन्न भूः सदर्मा 
तन्मरूगचरणपातं गम्यतामिति वास्यं द्वितीयाधगतेन तटिध्यनेन पूरयते इत्य्घान्तरेकवा च- 
कत्वम् । अत्र निराकाश्चतादुष्टिवीजम् । मात्िनी छन्दः ॥ २९६ ॥ 

अभवन्मतयोगमुदादहरन् व्याचष्टे-अवन्निति ! ममवन्नरविद्यमानो गतोऽभिमतो योगः 
सम्बन्धो यश्र वाक्ये तत् । अत्र पदार्थयोरन्वस्येवासम्भवः, अविमृष्टविषेयांे तु अन्वय- 
सम्भवेऽपि उद्देदयविषेयभावानवगम इत्ति भेदः । एत्र कचिद्धिभक्तिमेदनिनन्धनम् 
कचिन्न्थ नतादिनिजन्धनम् , कचिदा ऊाश्चाविरदनिबन्धनम् , कचिदवाच्यव्यंग्ययोर्विवक्षितयोगा- 
भावनिबन्धनम् , कविरमम!सच्छन्नतया मतयागामावनित्रन्धनं, कचिदुभ्युदत्तिविरोधनिव- 
न्धनं चेति प्रडविषम् तत्राद्मदण्दरति-येषामिति । हनुमता ककायां दग्धाय वीरराक्षसा- 
नधिश्विपतः कस्यचिद्रावणं प्रत्युक्तिः ¦ हे प्रमो! येषां क्षपाचारिणां राक्षसानां प्रतापस्य 
उष्मभिः ताः प्रसिद्धाः त्रिदञ्चानां इमस्य एेरावतयजस्य दानं मदजलं तस्य सरिता नचः 
पोताः चोषिताः । तया यैः क्षपाचारिभिनंन्दनवनस्य छायाघु लीलया यत्पानं अर्थान्मच्यस्य 
तस्य यत्रो भूमयः कल्पिता रचिताः । अनेन स्वर्गेपि येषां भूतुल्य इति सूचितम् तथा येषां 
हृङवयः दकायाः तो विदितः अमरपतेरिन्रस्य क्षोमो भयविकच्वो याभिस्तथामूताः तैः 
श्षपाचारिभिः तव रावणस्य परितोषकारि सन्तोषदायि प्रषादोचितं सदसि कथनयोग्यं स्वख्या- 
पेदचितं वा क्िचिदिदितं कृतम् अपि ठ॒ न भ्िचिदपि कृतमिवय्ः । आार्दखविकोडितं छन्दः ! 



सश्रमोष्लासः | 
[+ | ०८ [५ । 

येषां हुंछततयः कृतामरपतिक्षोभाः क्रृपाचारिणां 
किन्तेम्वत्परितोषकारि विहितं कं चिल्रवादो चितम् | २२५ ॥ 

अत्र गुणानां च पराथत्वादसम्बन्धः समत्वातम्यादिदयुक्तनयेन यच्छब्दनि- 
ददयानामर्थानां परस्परमसमन्वयेन यरिव्यत्र विरोप्यम्याप्रतीतिरति । क्षिपाचः- 
रिभिरिति पाटे युज्यते समन्वयः 
यथा वा-- 

त्वमेवंसौन्दया स च रुचिरतायाः परिचितः 
कलानां सीमानं परमिह युवामेव मजथः । 
अपिद्रन्रं दिश्या तदिति स॒मग संवदति वा- 
मतः रष यसस्याञ्जितामह् तदान गुःप्रतयः । २९८ ॥। 

अत्र यद्यत्र तदत्ति तदानीमित्यत्र यदेति वचनं नास्ति चस्स्यार्दिपि युक्तः 
परह; : 

ध्रः व-- 
संप्रामाद्कणमागतेन भवता चापे समारोपिते 
ट्छकणय येन चेन सहसः यद्यत्समासादितम् । 
मो दृण्डेन शराः शरेररिरिरस्तेनापि भूसण्डटटं 
तेन स्वं भवता च की्तिरतुखा कीत्य च लोकत्रयम् ।॥ २२९ ॥ 

क ए ए ष म = 

ञ्त्र दोषमाह-अत्रेत्यादि अप्रतीत्तिरित्यन्तनः। गुणानामप्रघानानां पराथत्वात् प्रधाना 
न्वयापश्षटत्रात् अमम्बन्धः परस्परमनन्ववः समतात् परापेक्षया नियतत्वादिति हि पूव॑मी 
मासायां जैमिनिना चूतररूपेण परठितस्यार्थः ! पटार्थानां गुणप्रधानमतेनैवान्वयो न तु गुणान; 
प्रधानानां बा परस्परम् निराकक्षिख'दिति परमार्थः | इत्युक्तनयेन इव्युक्तन्यायेन } प्रकते 
येति यदर्थस्य विनेष्यनया क्षपाचाग्सिम्बन्धो विवद्वदः | = च न सम्भवति भिन्नविभक्ति- 
कत्वदित्यमवन्मतये गत्वम् ॥ कादश्पाठे समन्वय इस्याक्रालायामाद-क्षपाचारिभिगर्ति। 

न्यु र नाटिनिवन्यनपुदाहरति-त्वमेवमिनि । क्रद्धःम्वति सर्वीवाक्यम् | हे सुभगे ¦ 
स्न् एद विशिष्य वक्तुमञ्क्यं सौन्दयं यस्वास्तथानूता च च प्रकृतनायकोऽपि दचिरतायाः 
परिचितः ख्यातः इह दसारे कामिलोकेवा कलानां वेदग्धाःना सीमानं पराकाष्ठा परमति- 
शयेन युवामेव भजथः आश्रयथः + अपीति सम्भावनायां वां युवयोः तत् अनिवचनीयगुणः 
गरिमदन्द्रं मिथुनं दिष्टया माग्येन इति पूर्वा्घोक्तप्रकारेण संवदति योग्यं भवति अत 
हेतोः दोषमवशिष्टं यत् संगमरूप् तद् यदि स्यात्तदानी गुणितया गुणवत्तया इह संसारे जितं 
सवंमित्यथः । अन्यया योग्यस्मागमामावेन गुणवच्छमेव विषमिति भावः } अत्र शेषं यत् 
तत् यदा स्यादिव्यर्थोऽपेक्षितः } यत्पदेन तदार्नीपदस्यःन्ये अकंक्लाया अमावादित्यमव 

न्मतयोगत्वन्वदाह-अत्रेति । युक्तं पाठसुपदिद्यति-चेश्यादिति ्चिष्वरिणी छन्दः | २२८ ॥ 

आकाष्वा विरहनिजन्धनमुदादरति-संयामेति ! ड दैव } राजन् ! संग्रामो युद्धमेबाङ्गण- 

मजिरं तदागतेन प्राक्ठन सवता चापे धनुषि समारोपिते ज्याविशिष्ट कृते सति येन येन 

सहसा रिति यद्यस्समासादितं प्रातं तद् अआक्णय शरु केन केन किं #ि समासादितमि- 
त्याह- कोदण्डेन घनुषा शराः बाणाः, शरैः अरिञ्चरः, तेनारिद्चिरसापि भूमण्डलं, तेन खं 
भवता च अवुखऽनुपमा कीत्तिः, कीर्त्या च लोक्जयमिव्यथंः । समास्रादितमित्यत्र “नपुंसक 

मनपुंसकेनैकवच्ास्यान्यतरस्यामिः” व्येकदोषेकवद्धावेन सववान्वयः । मालादीपकमरकारः ) 



१४२ नारोञवगेदटीकापेतं काव्यप्रकास्चे- 

अत्राकणनक्छाक््मतवे कोदण्डं छरातित्यादिवाक्या्थस्य कर्मत्वे कोदण्डः 
ह |च ^ श्म क # [® प ग्ध = 

दारः इति प्राप्रम् न च वच्छब्दाथसद्व्ेषणं व! कोद्ण्डादि।! न च केन करत 
स्या{दृप्रदनः | 

स्थ! वा- 

नश्य 

चपाचःयद्धिपुरविजयी ।॥ २३० ॥ 

भागवस्य निन्दायां तात्पयम्; कृतवतति परज्ञौ सा प्रतीयते कृतवत 
यं 

म 
इनि ठु पटे मतयागा भवति| 

त] ३ य | 

चत्वारे वयमृत्विजः स भगवान्कर्मोपदेष्टा हरिः 
संभ्रामाध्वरदीश्चिनो नरपतिः पन्न गृहीचन्रता । 

अत्रामवन्मतयोगन्टशवतति अव्रस्यादि प्रछत इत्यन्तेन ¡ अत्राकणनक्रियायां कोदण्डादीनां 
कर्मदयाऽन्वये द्वि्तयापचया कोदण्डं द्रानित्यादिप्रात्तम् | ननु परस्परमनन्वितानामपि कोद्- 
ण्डादीनां वाक्व्थविवयः एकदैव कर्मत्वमिति = द्वितीयापत्तिः अध्रादिपदिकत्वारिति चेन्न । 
यो यो वरः समायातन्तं तं श्ण मष्टपते ! ¦ मष्परौ द्रोणः कृपः कर्णः सोौमद्तिथनज्ञयः | 
दत्याटात्रिवे कौटग्डादिम्यः त्रयमापस्या कटण्डः छरा इत्यापत्तेः) ननु यच्छन्दस 
बद्धिस्थवाचकृतय! कोदण्डादिषटा्थं एद वच्छन्टाथं इति यच्छब्दार्थस्य क्रियान्वये कोदण्डा- 
दीनामन्ववो टम्वत उव तथा च तदभिननत्वत्कौदण्डादो वुर्वा्ुपपत्तिरित्याश्चङ्क्य निराक- 
रोत्ति-नचति । वदि हि यच्छब्देन कोदण्डत्वादिर्पेण कोदण्डादिकनुक्रादिकर्मकासाद्- 
नावगमस्तदा कोदण्डादीनां पुनख्गदानं वटो घट इतिर्वद्यर्थमेव स्यादिति भावः | अर्थ 
यद थयोः कतुक्मणोः विरोष्याणि वरिरोषणानि वा कोदण्डादीनीत्याश्चंश्य निराकरोति-तदह्वि- 
शेषणं वेति! न च कोदण्डादि तद्वरोषणमित्यन्वयः। अत्र स यच्छन्दार्थं एव विशेषणं 
यस्य तस्य यच्छन्दायस्य विदोषणमिति वा विग्रहः आये येन कोदण्डेन यत् शराः समासा- 
दितं तदाकणयेति वाक्यार्थपर्यवसानेन केन कोदण्डेन के आरा इति विरोषाकाध्ाया अनि- 
हृतिः । द्वितीये कोदण्डेन येन चराः य॒स्समासादितं तदःकणयेति वाक्यार्थपर्य॑वसाने नोच्छदो- 
पताद वस्थ्यमिति भावः । ननु येन यदिति स्तामान्यतोप्यगमेन केन केते रि किमिति विरो. 
षप्रने सति तदुत्तरतया कोदण्डेन छया इल्युत्तरर्धणुक्तमित्याशङ्कथ निराकयोति- नच ऊन 
कनति । आदिशब्दाक्कि किमिति येन येन॒ यद्त्समासादित वदाकर्णवेति प्रतिशयैव कोद- 
ण्डाद् नामूक्ततचादिति माव इति दिक् 1 २२६ ॥ ` 

व्यज्ग यस्यापि विब्चितयौगामादेऽस्यावान्वरभेदमरदाइरति-यथा वेत्ति । चापाचा्यं इति 
पचमनरवील्लते व्याख्यातम् अत्र रावणस्य मार्गेण सह युद्धमनमिल्षितमिति तदुपेश्वा- 
वाक्याथः स च भागवनिन्दावामेव, परशोनिन्दायामपि भाग॑वस्यानुपेश्यतवात् निन्दितं बिना 
खच््ान्तरेणापि मागेवेण सह युद्धसम्मवात् छतवतेत्यस्य परञचुविरोषणत्वेन परशचुमैव तदर्था. 
मिष्म्बरन्धात्यरावेव निन्दा प्रतीयते तथा सति न संगतिरित्यभवन्मततयोगत्वम् । इति तु पाठे 
इति तदैवेपेक्षावगमात् । मतयोय इति ! भार्मवनिन्दायोगरूप इत्यर्थः ॥ २३० ॥ 

समाषाच्छननतया मतयोमामावमुदादरति-यथा वेति । वेणीसंहारे मीमसेनस्योक्तिः । 
भीमाजुननकरुलसहदेवाचत्वारो वयम् ऋत्विजः संग्रामाष्वरे स ॒सरवरावेन प्रसि; भगवान् 
पृ्यः इरिः भीङृष्णः कमंणामुपदेष्टा प्रघानसदस्यः नरपतिः राना युधिष्ठिरः संग्राम एवाध्वरो 
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१ ट 

स ठ म्राल्ड{त=ः । १५३ 

करव्यःः पडाव पियःपःरनकज्खदःपडः स्नः फट 
रजस्या वसनस्य "दु चन ०५ हः ट८स्ट"भ- २३ + ¡| 

आताष्वग्डगव्डः समसं सोप्द्नन् इ. = द नद्धः लवः संयञयते | 

जद्ःकण्डासनाद्धा नन्दकिर्णटयन्न रद्र 
प्रत्यभ्रःदटच्न्ः नश्रसर चलस्य) सयुमकनरश्ुद्ः ) 

यरदचानुकःर जयन (नजलनुम्बच्छलटावश्यवारी 
सम्नताम्भःजदाम उदवदामनवः टईण्डपाद्ा मवान्यःः |¦ २३२॥ 

अत्र दृण्डपाद्गता निजचननुः प्रतीयते भवान्याः सम्बन्धिनी तु चिकित ॥ 
अवटर्यवक्तव्यमनुक्तं यत्र, यथा-- 
प्राक्रतस्य चरितातिशयश्च चष्रेरत्यद्मुतैरपद्रतस्य नथापि नाम्धः ¦ 

करऽप्यष वीरङ्दकाकनिरप्रमयसीन्दयद्ारस्मुदायमयः पदाथः 1 २३३ ॥।।. 

अच्रापट्नाऽस्मि इव्यपद्दत्वम्य टि{घवाच्य थपीत्यस्य द्वितीःयवक्यय्- 

चस्वेतैवो पपत्तेः \! 

यन्ञक्त्न दीक्षितो यदीतनियमो यजमानः ' प्रतनी द्रौपद यह्वं तह यवा नथानता कौरव्याः 
दयाचनादयः पशवः छागलकाः व्रियावःः द्रःपद्याः परिभवः सभायां केश्ःम्बराकषंणादिरूपः 
ठञजनितत्व क्लेखस्य उरशान्तिरेत फन् । धयोऽख्वमेषेन यजते स शोकं तरतो व्यादिश्ुतेः | 
राजन्यानां क्षत्रियाणां उपनिमन्रणाय अह्नाय इतक्ताहितः दुन्दुभिरभ॑री स्फीतं लिनिग्धं 
यथा तथा रसति शब्दं करोतःव्यथः | शाकु्विक्रीडितं छन्दः ! अत्र संग्रामाध्वरस्य ऋलि- 
गादिपु सवत्रान्वयो विवक्षितः स च समासच्छन्नत्वान् प्र्दयत इत्यमवन्मतयोगत्वन्तदाइ- 

अत्रनि ॥ २३१ ॥ 
व्युत्पत्तिवियोघनिगन्धनमुदाहरति-जद्मकाण्डति ¦ अत्रेवोल्लासे व्याख्यातमिदम् अत्र 

सप्षम्बन्धिनां निजस्वात्मादिपदाथानां प्रघानक्रिवान्वयिकारकथदाथं पएवान्वय इति व्युत्च्या 
निज्नपदार्थस्य दण्डपादे एवान्वयः स्यान्नतु भवान्याम् मवान्यामन्वयस्तु विवक्षित इत्यभवन्म- 
तयो गत्न्तदाद--अत्रेत्या द् ॥| २३२ ॥ 

अनभिद्ितवाच्यं व्याचष्टे-भवदइयेवि । अनभिःदतमटुक्तं वाच्यं वाचक्पदातिरिकम् 
अवश्षयवक्तव्यं य्मिन्वाक्ये तद् उद् देदयविषेवमावादि ्योतकविभक्तीनां निपातानां च न्यूनतवेऽवं 
दोषः । वाचकपदस्य न्यूनत्वे न्यु नपदत्वं दोष इति मेदः ¦ तत्र विभक्तिन्यूनवे उदाहरति- 
अप्राक्तस्येति । वीरचरिवनाय्के रामेण धनुमंद्धे कृते प्रञ्चरमस्य स्वगतोक्तिः } अग्राङ्- 
तस्य अनन्यसामान्यस्य श्रीरामस्य यद्वा अप्राकृतस्य विदग्धस्य मम सस्यदूयुतैः अमानुषैः 
दृष्टैः श्रतैश्च चरितातिद्येः चरितोककर्दैः अपहृतस्य वर्धाक्ृतमनसः मम तथापि नास्था नादरः 
न निश्चयः दश्चरथपुत्रेण घनुमग्नमिहि निश्चयो नेति मावः! भत्र हेव॒माह-कोऽप्येष इति । 
एष पुरोवतिपदाथंः रामरूपः कोऽपि जनामम्यः वीरशिद्युकाङतिः बीरबाल्काञ्तिः अप्रमेय 
सौन्दय॑सारसमुदायमयः अन्यत्रादष्टसौन्दयंसारसमुदायप्रचुर इत्यथः । वसन्ततिलका छन्दः । 
अव्र तथापीति तच्छब्दार्थः पूव॑वाक्योक्तं कमप्यथंसपेश्चत इति पएयग्ाक्यसम्पादयित्री यद्यपि 
अपहुतोऽस्मीति प्रथमाविभ क्रव्यं काच्या वदभावादनमिदितवाच्यत्वम् तथापीति तच्छनब्दश्च 

पव॑पक्रान्तपरामश्ंकः न चैकवाक्यतयाऽन्वये तत्सम्भव इत्याह-अत्रेतयादि । उपपततेरिय- 
न्तेन ॥ २३३ ॥ 



४ नान दइवगैटीकापते कत्यप्रकारे- 

यथ का-- 
एप्रोऽहमद्रितनयामुखपदजन्मा प्राप्रः सुरासुरमनोरथदृर वर्त ! 
स्वप्तऽलनिरद्रवटनाःयगलायिरूपरहमीफलामघयुरराजसुतां विधाय ॥। २२८ ॥ 

अवर स्नाग्थानामपि टर वर्चीत्यर्थां वाच्यः! यथा वा- 
त्वयि निवद्धग्तः प्रियवादिनः प्रणयमङ्खपराङमुखचेतसः । 

कयपगाधलवं मम पद्य त्यजसि मानिनि ! दासजनं यतः ।। २२५ ॥ 

अत्रापरधन्य टचनर्षः{त वाच्यम् | 
अस्थानम्ध्दं यथा-- 

प्रियेण सं्रथ्य विपश्नसच्निधाबुपाहिनां बश्वुसि पोवरस्तने । 
चं न ऋचि्रिजहौ जल्ाविलां वसन्ति हि म्रम्णि गुणान वस्तुषु | २३९ ॥ 

अचर काचिन्न विजह्ावि{त वाच्य् । 
यथा वष-- 

टम्नः केखिकचम्रहरकथजटारम्वेन निद्रान्तरे 
----~~ --~- ~ ~~~ --- ~~~ 
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निपातानां न्यूनते उदाहरति-एपोऽहमिति । उषाहरणनाटकरे चित्रेखागरुषास्खी 
प्रति अनिरद्रम्या्तिः ! दगतुराणा देवदैत्याःनामपि ये मनोरथास्तेषामपि दूरवर्ती दुष्प्रापः 

अद्रितनयायाः पार्त्वग्ः मुखपद्यात् जन्म उदयत्तिरव॑स्य तादश्चोऽहं वरः ञ्मयुरराजस्य बणाषु- 

रम्य एत्य उपःनःस्नः स्वन्ने सवप्नावस्यायामनिरेद्धन श्रीकृष्णपौत्रेण सह घटनया समागम- 

रूपव सविगलं प्राहमन्ल्पच्याः परमसोन्दयसग्धत्ते फलं यथा तथाभूतां विधाय कृत्वा 
एध प्रः दरशत्रत्त इव्यथः ! वसन्ततिलका छन्दः । अत्र सुरासुराणामपि मनोस्थानामपि 

दुरवत्तोव्यवथ्रयवश्यं वाच्यम् अन्वथाऽन्यमनोरथविषयत्वं सुरासुसदिरिन्द्रियविषयत्वं च 
प्रयत् द्व्वन्"-दितवाच्यत्वन्तदाद--अत्रति ! २३४ ॥ 

अतमः2े-युटाङति-त्वयी त्ति । विक्रमोवंद्योये भिरिनदयामुवर्शी सम्भाव्य ताम्प्रति 
पुरूरवस उतः । दे मानिनि ! मम कमपरवस्य र्वं लेशं पयसि यतोऽपराघलेखात् 
दासमूतं जनं मां व्यजन्ति क॑दश्स्य मम स्यि निबद्धरतेः स्थिरानुखगस्य तया प्रियवादिनः 

मधुर्माषणक्ञीलस्य प्यं प्रणयभङ्ग पराङ्मुखं चेतो यस्थ॒तथामूतस्येत्यथंः । दूतविलम्बितं 

छन्दः । अचर छवमपीसयप्वयांऽकदयं वाच्यः ! अन्यथा कवनिषेवे स्थृलप्रतीतिप्रसङ्गादित्यन- 

मिदिववाच्यस्वन्तदाह--अच्रेति ॥ २३५ ॥ 
अपदस्थपदसमास्मिति सूत्रे ददं स्थाने विभक्त्यन्तेः इत्यादिकंश्चवरेन पदश्चब्द्स्य 

र्यानार्थकत्वेन अस्थानस्यपदमस्थानस्थसमासं चेति दोषद्वयम् तत्नाचमुदादरति-प्रियेणेनि । 
किराता्ञनीये नलक्री डावर्णने नायिकाया वर्णंनमिदम्-विय्तस्य सप्नीजनस्य सन्निधौ प्रियेण 

भ्रा संग्थ्य सम्यगादरेण प्रथिवा पीवरौ स्तनौ यश्िस्तथामूते वक्षसि उपाहितां स्पद्पू व- 
कनिवेशितां जं मालां जरेन आविलं म्छानामपि काचिचायिका न विजहौ न तत्याज हि 
यतः प्रेम्णि गुणा उक्करषां वसन्तिन तु वस्तुपुप्रम्मणि सति वस्वुनि उकत्कर्षाोन तु वस्तुमात्र 
इत्यर्थः । सपत्नीसमक्षं निर्माय प्रेमपूव॑कं कान्तेन हृदि निहितायाः खनो बलाविल्तया सौर- 
मामावेऽपि त्रेमाखदतयाऽपस्त्याचज्यत्वं युक्तमेवेति भावः । अचर काचिन्न विजहौ इति वक्तन्ये 
न काचिदिव्युक्तं तस्मान्नकारोऽस्यानस्य इव्यपदस्यपदत्वं दोष इत्याह-अव्रेति । एवं पाठे न 
काचिद्धिबहौ अपि तु सर्वां एव विजहूरिति विश्द्धं प्रतीयते \1 २३६ ॥ 

विखद्धप्रतीतिजननादिव विवक्वितोपयोगस्य पदस्योपयोगासम्भवादपि स्थानस्यायोग्यत्व- 
मुदाहरति--यथा वेति । कदाचिखणयककदे हरजटामाकृष्य चन्द्रखण्डसदितां तां कपोकर- 



सप्रमोह्लासः। १४५ 

मरा ङः शितिक्रन्धरेन्दुश्कख्नान्तःकपोखम्धलप् 
पावत्या नखल्क्मरकितसखं समःस्मनहःतय! 
प्रार्यः करपल्लवेन कुःटलानाश्रच्छविः पाट् वः! २३५॥। 

अत्र नखटल्सत्यतः पूव छुटदलाताच्र इति काच्यम् 

अस्थःनस्थसमसं यथा-- 
अद्यापि स्वनद्यैल्दगविपम सीमन्तिनीनां हदि 
स्थातुं वार्छति मान एव धिगिति काधादिवाटोदितः। 
प्रोद्यद् दूरतरभरसारितकरः कपेतयस। तत्छणान् 
फुल्लत्करवकोशनिःसरद छिश्रेमीक्रपाण कशो । २३८ ॥ 
अत्र क्रद्धम्योक्तौ समासो न छतः । कवेरुक्तां तु कृतः 

सकोणं यत्र वाक्ष्यान्तरस्य पदानि वाक्यान्तरमनुप्रविक्चान्त | यथा- 
किमित्तिन पद्रयसि काप पादगतं वहूुगुणं गृहाणेमप् | 
नचु मुद्ध हृदयनाथं कण्टे सनसस्तसाह्पप् !। २३९ | 

॥ 1 

तले निघ्राव मवानी निद्रिवाऽऽसीत् ततः प्रभते चन्द्रण्डसुद्राह्कितं कपोलं दश्चानखश्चतनेत 
दिति चहकमानायाः सख्या हास्येन खञ्जिता नती कपोलश्थं चन्द्रसुद्राङ्गं स्तेन ममार्जंति कवि 
कल्पितं वणनान् ¦ शितिकन्वये महदिवस्तस्यन्दुखाकटेन निद्रान्तरे यन्त-कपोरूस्थलं पावती. 
कपोटस्थलमष्ये रुग्नः सक्त- सुद्राङ्कः वो युष्मान्पातु । कीटेन केलिः सुरतक्रीडा तच यः कचं 
अहः पावतीनृकं केदाकषणं तेन दट्था शिथिल या जया तस्यां कम्बेन ठम्बायमानेन | 
कोटौ मद्राः नखलक्ष्म नखचिहं तच शङ्किता सज्ञातरङ्का या सखी तस्या नमस्मितं टीटा 
स्मितं रहत्यदास्य वा तेन हीतया टञ्जितया पावत्या करपड्वन प्रोन्मृष्टः प्रमा्जितः । पुन 
कीदशः रिदा वक्रा आताम्रा इप्रद्र्ता छविः कान्तियव्येत्यथः } इदं च नखल्क्ष्मखड्कदेलुः | 
अत्र कुटिखातायरच्छवित्वं नखश्तशङ्कावीजमिति नखद्छमेत्यतः पूवमेव प्रयोय उचितोनतु 
पश्चादिव्यपदस्थपदत्वन्तदाह-अच्रेनि । देवदेतुमद्यावेन अट्त्यन्वयल्छम्न पूव वाच्यमिति भाव 

अद्यापीति । असौ इद्यमानः दाशी फुष्टद्धिकसत् यत्केरवं कुमुद तस्य कोः कुडमर- 
मेव कोः खडगपिधानं तस्मान्निःसरन्ती याऽद्श्रिणौ भ्रमसपाक्तः सेव कृपाणं करवालिका तां 
तत्क्रणाक्घरति निष्कासयति कुत इत्याकांक्षाया देवुरस्पेश्चते--अद्यापीत्ति । अद्यापि मत्सानि 

ध्येऽपि एष मानः सीमन्तिनीनां कान्तानां हृदि स्थातुं वाछति धिक् निन्यमिदमिति कोधादिवं 

आदितः आरक्त: कोपेन रक्तिमोदयात् हृदि तिष्ठास्ताया द्यम तद्विरोषमाह --स्तनेति । 
स्तनावेव दले तद्रूपेण दुर्गेण विषमे अनाक्रमणीये } दशी कीदक् प्रो्यन्त एव दुरतर- 
प्रसारिताः कराः किरणा एव करा दस्ता येन तथामृतः! खद्गकषणेऽपि इस्तस्य तथातादिवि 
मावः } एवं च यथा कान्तो जारवधाथं खडगमाकक्रति तथा अद्ये मानवघाथ खडगमा- 
केषतीति भावः । अक्र पूर्वां क्रुद्धस्य शशिन उक्तिरिति तजर दीधसमासन्यंग्यौ जोयुणलमाय 
दीधंसमासः कच्व्यः स चन कृतः| क्वेरुक्तौ दी्ंसमासव्यंग्यो जोगुणस्याप्रयोजकत्वादपि 
दीघसमासः करत इत्यस्थानस्यसमासत्वन्तदाह--अत्रेति ।॥ २३८ | 

संकीर्णं व्याचष्टे--संकीणेमिति । वाक्यान्तरपदे मिश्रमित्य्थस्तदाह--यत्रेति ! उद्- 
हरति--क्छिमिति । मानिनीग्प्रति सख्या उक्तिः! पादगतं पाद्रणतं बहुगुणं हदयनारथं 
किमिति न पश्यसि इमं हृदयनाथं कण्ठे गृहाण आचलियिय मनसस्तमोरूपं तमोगुणात्मकं कोपं 

१८ काट प्र 



१४६ नारोश्रोटोकोपेते कछान्यप्रकशे- 

अत्र पादगतं बहुगुण हृदयनाथं किमिति न पश्यसि इमं कण्ठे गृहाण मन- 

सस्तमोरूपं कोपं युद्ति । एकवाक्यतायां तु कष्टमिति भेदः 
गर्भितं यत्र वाक्यस्य मध्ये वाक्यान्तप्मनुप्रविशति यथा- 

परापकारनिरतैदुजनेः सह् सङ्गतिः । 
ददासि भवस्तच्त्वं न विषेया कदाचन ।। >< ॥ 

अत्र तृतोयपावो वाक्यान्तरमध्ये प्रविष्टः 
यथा वा- 

ङग्नं रागावृताङ्खथा सुदृढमिह ययेवासियष्टयारिकण्ठे 
मातङ्घानामयोह्योपरि परपुरुषेयो च द्रा पतन्तो । 
तस्सक्तोऽयं न किञ्चिद् गणयत्ति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता 
चरव्येभ्यः श्रोनियोगाद् गदितुमिव गतेस्यम्बुवि यस्य कतिः ॥। २४१ ॥ 

अत्र विदितं तेऽस्तु इत्येतच्करतं प्रत्युत छक्ष्मौस्ततोऽपसरतीति विरुद्धम तिङ्कत् । 

सुचेत्यर्थः ] अत्र विवक्षितमन्वयं दशंयति--अत्रेत्यादि । अत्र वाक्यच्रये अन्योन्यवाक्यस्थप- 

दमादाय अनभिमतं प्रतीयते । इष्टावोधविल्म्वाद्रसमङ्गो दूघकताीजम् । नत संकोणत्वं 

किल्टत्वदोष एवेत्याशङ्कायामाह--एकवाक्येति । अनेक्वक्यतायां सङ्कीणत्वं एक्वाक्यता- 
यान्तु स्लिष्टत्वमिति येदः ॥ २३९ ॥ 

गितं व्याच्छे-गसिवमिति । अन्तःस्थितवाक्यान्तरं वाक्यमित्यर्थस्तदाड-यत्रेति 

वाक्यान्तरे अन्यवाक्यीयपद्रवेरो, सङ्कीणं ता अन्यवा्यस्यैव प्रवेशो तु गर्मितत्वमिति भेदः| 
इदं च द्विविधं क्वचित्सवमाबत एवैकं वाक्यं कचिद् देठदेठमद् मावेन वाक्यंकवाक्यतया एक- 

मूतं, त्ायमुदादरति-प्र्पकारेति । परापकारनिसतैः परपीडारतेः दुजनैः सद सङ्तिः कदा- 

चन कदापि न विधेया न कार्या मवतस्तबं तत्रं वास्तविकस्वरूपचव वदामीव्यर्थः ! अचर 

वदामि भवतस्तच्चमिति वाक्यान्तरं प्रथमवाक्यस्य मध्ये प्रविष्टम् सङ्गतेः सदसत्वसंरायः 

अन्त्यपादे क्मंसाकाश्चत्वं चेति दषकतारीजम् ।॥ २४० 

दवितीयमदाहरति-खगनभिति । यस्य राज्ञः कीर्चिः श्रियो ल्म्याः नियोगात् शासनत् 

अम्बुधि प्रति गदितुमिव ॒ततसन्देदं वक्तुमिव गता यस्य॒ कीर्तिः समुद्रपयन्तगा- 

मिनीति भावः! सन्देदतश्वरूपमाह-खुग्नमिति । हे अम्बुधे ! रागो रधिरंहित्यन्तेनाश्रतं 

छिम्तङ्खं विशिष्टलोदरेखाविोषो यस्याः प्च रागोऽनुरागस्तेनाबतानि व्याप्तानि अद्गान्यव- 

यवा यस्यास्तथाभूतया ययैव असियष्ट्या कपाण्या नायिकया इह सड्यामे अरीणां कण्ठे 

सदं यथा तथा ग्नम् खण्डनाय रणाय चेति मावः} त्था या च असियष्टिरेव याच 

नायिका इह संमामे मातंगानां गजानामुपरि स्वयमेव गत्वा खण्डनाय पतन्ती परपुरुषैः शज- 

मचे॑ष्टा पश्चे मातंगानां चण्डालानामुपरि स्वयमेव गत्वा रमणाय पतन्ती परपुस्षेरुदासीनेः 
भेष्ठपुषेवां दृष्टा एतेन मिथ्यात्वनिरातः तत्सक्तः तस्यामसियष्य्यां सम्ब ष्टवे तस्या 

नायिक़ायामनुरकः अयं स्वज्ामाता मम मत्ता राजा न किंचिद् गणयति न् किमपि यु्ता- 
युक्तं विवासयति तेनाविचारेणेव देठना अहं -त्येभ्यः दत्ताऽस्मि इदं ते तव मय्यिुः 

विदिवमस्तित्यर्थः ! अत्र॒ भङ्किविदेषेण शौय दातृत्वयशसामकषो वर्णितः व्याजस्तुतिरखा- 
रङ्कार ! अन्न विदितं तेऽस्त्विति वाक्यान्तरं प्रविष्टमिति गभितत्वन्तदेवाह-अत्रेति ! एत- 

छतमिवि प्रयोजनं विनैव गर्भितं कृतमित्यथः ।! दोषान्तरमपीत्याह-प्रव्युतेति । विपरीतं 
तो रहः सकादात् अपसरति अपगच्छति विरुद्धेति विदितं तेऽस्तवत्यनेन स्वापराषेन 



सत्रमोह्लवसः । १४७ 

मञ्ञोरादिषु रणितप्रायं पश्चिषु च करूजितप्रश्ति | 
स्तनितमणितादि सुरते मघ्ादिषु गजितप्रसुखम् | २॥ 

इति प्रसिद्धिमतिक्रान्ठम् । यथा- 
मह प्रङ्यमारतश्चुनितपुष्करावत्तक-प्रचण्डव नगितप्रतिस्ता तुकारं महः । 
रवः श्रवणसैरवः स्थमितरोदसीकन्दरः कुताऽय समरोदघेरयममूनपूद्ः पुगः ॥ 
अत्र रवो सण्डूकादिषु प्रसिद्धा न तूक्तविशेषे सिना । 

भग्नः प्रक्रमः भरस्तावो यत्र | यथा- 
नाथे निशाया चियतेर्सियोगादस्तंगते हन्त निशाऽपि याना | 
कुरङ्घनानां हि दशानुखूपं नातः परं भद्रतरं समस्ति} २४३} 
अत्र गतेति प्रक्रान्ते यतेति प्रकृतेः । गता निशाऽपि इति त॒ वुक्तम् | 
नचु नैकं पदं द्वः प्रयोञ्यं प्रायेण इत्यन्यत्र कथितपदं दुष्टमिति चेश्रेगो क्तम् । 

नाहमयत्तरामि, कन्दु राजकीवेनैवेति ्रतीयने अनो च्च्मीलटी-पतरस्न लुक्च 
प्रतीविकरदित्यथः } अचराप्यनातत्ति. प्रतीतिच्च्छिले वां दूपकतावीजन् ¦; २४१ | 

प्रसद्धिहत प्रसिद्धिमतिक्रान्तमिति व्याकुवन्परसिदि तावदयं यति-मञ्ञोगरादिप्विति | 
मज्ञीरादियु नूपुरादिपु रणितप्रायं प्रसिद्धमिति देषः } सवत्र आदिना रदाना षण्य-भ्रमरादि- 
पर्जरिहः । प्रायं पदं ग्रत्वथकन्तेन कणितयिद्जितरुंजिताद्िपसिहः । पश्चिपु च कृजितप्रथ् 
ति 1 अत्र प्रृतिपदेन रववासितादिः } सुरते स्तनितमणितादि आदिना मणितादिः | 
स्तनितादिक सुरते एव चमत्काराय नान्यत्रेति कविप्रयोगनियमात् । स्तनितं गर्चितं मेनि. 
घोष इत्यमरेण न विरोधः } मेादिपुं गजितप्सुखं आदिना सिद्ाटिः प्रमुखपदेन ध्वन्या- 
दिः । इति ्रसिद्धिमति । उक्तरूपा वा प्रसिद्िस्तामतिक्रान्तमित्यर्थः। उदाहरति- 
महाभ्रल्येति । वेणीसंदारऽश्वथाम्न उक्तिः ¦ अथायममृतपूर्यो नूतनः रवः सिदनादः 
पुरः अग्रे समरोदवेः सङ्य्रामसमुद्रात् सुहु्बारवारं ङतो जायत इति प्रदनः। कटश्चः महा- 
न्यः प्रख्यमारुतत्तेन ङितो प्रचण्डौ यो पुष्करावतकाख्यौ ` मेषौ तयोः प्रचण्डं भीषणं धनं 

` निविडं च यद्गजितं गजनं तस्य प्रतिरतं प्रतिष्वनिस्तदनुकारी तत्सदः अत एव श्रवण 
योर्भैरो भयङ्कर. । तथा स्थगिता आच्छादिता रैदस्योः खगनृम्योः कन्दरा अन्तरं येन 
तथाभूत इत्यथः । अचर रवदाब्द्स्य मण्ट्रकादिच्चव्द् एव कविग्रयोगप्रसिद्धिनं त्वेवविषे वीराणां 
गर्जित इति प्रसिद्धयतिक्रमाप्परसिद्धिदेदुत्वन्तदाह-अत्रेति ॥ २४२ ॥ 

मग्नप्रक्रमपदं व्याचष्टे-भग्न इति ¡ मग्नो नए: पक्रमः प्रस्तावः उपक्रमो यत्र वा- 
क्ये । प्रस्ताव ओंचित्यं मग्न्रक्रसत्वं च प्रकृतिधत्ययसवंनामपर्यायादिविषयत्वादनेकधा व्यव- 
स्थितम् } तत्रायमुदाहरति-नाथे इवि । नियतेरदष्टस्य नियोगादान्चया निशाया नाये चन्दरेऽ- 
स्तंगते सति निंशाऽपि अस्त याता गता हन्तेति ष एतव्क्ततरमिति भावः! इद्मेवा- 
यन्तरन्यासेन समथेयति-कुरेति । हि यस्मात् कुखङ्गनाना पतित्रता्नीणां दशानुरूपे वैध- 
व्यदशायोग्यं भद्रतरं कल्याणातिशयः अतः प्रमनुगमनादन्यत् न समस्ति न सम्भव- 
तीत्यर्थः । पतित्रतारक्चणन्ु स्प्रतावुक्तं-- 

आत्तत्तं म॒दिते दृष्टा प्रोषिते मलिना कशा | 
मृते वा प्रियते पत्यौ सा खरी ज्ञेया पत्तित्रता | इति | 

अन्न गते इति गमधातोः प्रक्रमात् अग्रेऽपि तत्प्रयोग एवोचितौोन तु यातेति प्रक्रत 
श्रक्रममङ्गस्तदाह-अत्रेति । ॥ २४२ ॥ 

ननु गतेतिपाठं पूर्वाचाय॑वचनविरोधः स्वमरन्धविरोधश्चेति शंक्ते-नन्वित्यादिना | 



१९८ नारोश्वसेरोकोपेते काव्यप्रकाशे- 

तत्कथसेकस्य पदस्य द्विः प्रयोगः। उच्यते उदेदयप्रविनिदृदयत्यतिरिक्तो विषय 

एकपदप्रयोगनिषेधस्य तद्धति विषये प्रव्युत्त तस्यव पदस्य सवेनाम्नो वा प्रयोगं 
विना दोषः । तथा हि- 

उदेत्ति सविता ताग्रस्ठाम्र एवास्तमेति च| 
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता । २४४ 

अत्र रक्तं एवास्तमेतोति यदि क्रियते तदा पदान्तरप्रतिपादितः स एवार्थोऽथौ 
न्तरतयेच प्रविभ।समानः प्रतीतिं स्थगयति । 
यथावा- । 

यशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुप्यसह्ुःयासतिवक्तितुं वा | 
निरत्सुकानासभियोगभाजां समुत्सुकेवाङ्कसुपैति सिद्धिः । २९५ ॥ 
अन्न प्रत्ययस्य} ुखमीहितुं बा इति युक्तः पाठः| 

ते हिमालयमामन्त्य युनः प्रक्ष्य च शुल्िनम् | 

एकं पटं प्रवेण दवारं न प्रयौल्यमिव्यर्थः यमकनिरासा्थं प्रायेणेति । अन्यत्रेति | 
वामनेन स्व्रतकान्यालङ्करमृचच्स्याख्यग्रन्ये उनक्तमित्यथिमेणान्वय. ! स्वग्नन्थविरोधं दद्यय- 
ति-कथितेति ! इदटैवेति अस्मिदैवोघ्टाच } विषयभेदेन विरोधो नास्तीति समाधत्ते-उच्यत 
इति । उदे्यः प्राकूय्त्यायित एव प्रदिनिर्देश्यः पुनः प्रत्याथ्यो यत्र तस्माद्वयतिग्क्ति इति 
विग्रहः ¡ उदेष्यप्रतिपदनिदें्यका दतिरिन्ध हि एकपदद्धिःप्रयोगनिपेधस्य विषय द्रत्यथः | 
परकृतेऽमेदज्ञापनार्थं पुनरक्तिरेवोत्कपिक्रेति न दोप इति भावः } तद्वति उदेष्यप्रतिनिदेद्यकल 
वति तु विषये प्रत्युत विपरीतं तस्येव प्रागुक्तस्यैव पदस्य सर्वनाम्नो वा प्रयोग विना दौष 
एव मवतीति उदेति सवितेव्यादौ तस्येव पदस्य प्रयोगं विना कौदंडेन दारा इत्यादौ च 
सवनाम्नः प्रयोगं विनाऽ्मेदप्रत्यभिक्नानापत्तिरूपदोषः स्यादिति भावः} इदमच्र त्वम्- 
यदि वाक्यद्वये एकस्योदेदयत्वं विघेयत्वं वा स्यात् यदि वा परूबस्मिन्विधेयस्योदेश्यस्व वा 
प्रस्मिन्नुदश्यत्वं विधेयत्वं वा भवेत्तदा पुननिदश आवश्यकः । यथोदेति सवितेत्यादवमय- 
त्रैव सवितुचदेश्यत्वं ताम्रत्वस्य विधेयत्वं कोदंडनेत्यादौ पूर्वत्र शर दिर्विधेयस्य परस्मिन्नुटेश्य- 
त्वामात दिक् | 

कथितपदरस्या दोषरत्वे दृष्टान्तं दद्चयन्नुदेश्यप्रतिनिर्ैद्यमावे द्िःप्रयोगावश्यकत्वसुदाहरति- 
च्देतीति ! स्पष्टाथः । अत्र न सोऽस्ति प्रत्ययो लेके इत्यादिन्यायेन शब्दस्यापि विोष- 
णतयी शाब्दबोधे मानात् भिन्न इव प्रतोयमानः एकरूपताप्रतीतिं व्यवदर्धातेत्यथः | अर्था- 
न्तरतयेवेति भिन्न इवेत्यर्थः ¦ प्रतीतिम् एकरूप्यप्रतीति स्थगयति तिरोधत्ते | एवं च यथाऽ 
परकान्तमेव ताग्रपदं प्रयुज्यते तथा पूर्वोदादरणे गतेति प्रक्रान्तमेव प्रयोक्तमुचितमिति मावः ॥ 

प्रत्यस्य पक्रसमभङ्गमुदादरतिः--यशोऽधि गन्तुसिति । िराताजेनीयेऽनुनं पति द्रोपचया 
उक्तिः । यः कीत्तिमधिगन्तुं खुं सुखस्य टिम्सया छन्धुमिच्छया वा मनुष्येषु संख्यां 
गणनामतिवतितुमतिक्रम्यावस्थातुं वा निरत्सुकानामनुक््ठानाम् अभियोगभाजां यत्नवतां 
पुंसां सिद्धिः समुत्युकेव उक्तण्ठितेव अङ्कमुत्संगमुपैति स्वयमागच्छतोत्यर्थः । अच तुमुनः 
गकरमे सनेऽभिधानभेकसूपताप्रतीति स्थगयति तदेवाह-अत्रेति ॥ 

सथनाभ्नः प्रक्रगमभगसुदाहरति--ते इति ! कुमारसंमवे षषे सगं पद्यमिदम्! पे 
मरोच्याः ङ हिमाख्यमामन्त्य दृष्ट पनः ञुलिनं शिवं येय च अस्मे चूख्नि अर्थं पार्व- 



स प्रमोह्लाप्ः | १४९ 

सिद्धं चाम्मै निवेद्याथ तद्विचष्टाः खमुद्ययुः ॥। २४६ ॥ 
अत्र सर्वनाम्नः ! अनेन विद्धृष्ट! इति वाच्यम् । 

भरतः पुत्रवतोऽपि दृष्िस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृप्रिम् | 
अनन्वपुष्पस्ये मधादहिं चूते द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा । २४७ ॥ 

अत्र पयायस्य ¦ महोभ्रनोऽपत्यवताऽपीति युक्तम् । अत्र सत्यपि पुत्रे कन्या 
रूपेऽप्यपत्य स्नेदाऽभूदिति केचित्समथंयन्ते | 

विपदोऽभिमचन्त्यविक्रमं रहयस्यापदुपतमायतिः 
नियता धुना निरायतरगरीयान्न पद् चृप्चियः॥ २४८ ॥ 

~अत्रापसगस्य पयोयस्य च । तदमिभवः कुरुते निरायतिं लघुतां भजते निरायति- 
लघुनावान्न पद् चृपश्चिय इति युक्तम् | 

का चित्कोणा रजाभिर्दिवमयुविदधौ सन्दवक्तरेन्दुखक््मी 
गश्रौकाःकाश्चिदन्तदिश इव दधिरे दाहमुद्भ्रान्तसच्वाः । 

[दानल्प सिद्धं प्रिचङ्खीकृतं निन्य तापयित्वा तन यूनि विसृष्टा आज्प्ताः सन्तः खमा- 
कारायुद्ययुरत्पेत॒सित्वथः । अचान्मं इतीदमः तवनाम्न. प्रक्रमा्तद्धिखष्ा इत्यचप्यनेन विसृष्टा 
दप्येव युक्त दति सवनाम्नः प्रक्रमभंग इत्याह---अत्रेति ¦ । २४६ ]! 

पययस्य प्रक्मभंगसुटादरति--महाश्च त इति । कुमारसम्भवे प्रथमसगस्थोऽयम् पुत्राः 
मेनाकादयोऽस्य सन्तीति तस्य पुत्रवतोऽपि मदीगरतो दिमाख्यत्य दृष्टिः तस्मिन्गौर्याल्यकन्या- 
रूपेऽपत्ये तृतिमिच्छाविच्छेदं न जगाम न प्राप हि यनः अनन्तपुऽ्स्य बहुतरकुसुमस्य मधो- 
वंसन्तस्य सम्बन्धिनी द्विरेफमाला भ्रमसन्निः चूतस्य पुष्पं चूतं तस्मिन्सविरोषः सातिशयः 
संग आसक्ति्यस्वास्तथामूता मवतीत्यथः । अत्रापव्येषु वदप सत्स्वपि तस्मिन्कन्यारूपेऽपत्ये 
त्नेदातिशयविवक्षणादषत्यब्दे प्रयोक्तव्ये पुचरराव्दप्रयोगात्सामान्य-पयायप्रक्रममंगस्तदाह-- 
अत्रेति । केषाञ्चिन्मतमनुवदतिं--अतरेनि । पुत्रे मैनाके अपत्यशब्दत्य वंशायतनहेतुत्वरूपम- 
पत्यत्वं रक्यताचच्छेदकन्तदेव च पुत्ररा्दस्यापीति पवःयतेत्वाहुरिति ठिक् | २४७ ॥ 

उपसर्गपर्वाययो. प्रकमभंगनकस्मिन्नेव पे उदादरति--विपद् इनि  किंराताजुनीये 
युधिष्ठिरम्प्रति भोमोच्छिः । विपदो विपत्तय. अविक्रमं पराक्रमरदितं कातरम् अभिभवन्ति 
तिरस्कुवन्ति आयतिः उत्तरकालः आपदा आप्या उपेतं युक्तं रटयति व्यजति ञमोदकां 
न मवतीति मावः } निरायतेः जयतिरदहितस्य टद्रता नीचता नियता अवश्यं माविनी अग्- 
रीयान् गौरवहीनो ल्श्रुजनः उपधियो राजल्ष्म्याः पदं स्थानं न भवतीत्यथः ! अत्र पूवं 

पूवस्योत्तरोतच्तरं प्रति कारणत्वाक्रारणमान्ाऽकङ्कारः । सुन्टरी छन्दः | अत्र विपद् इति व्युप- 
सगमुपक्रम्य आपद्पेतमित्याङ उपादानादपक्षगस्य प्रक्रमम ङ्कः} ल्घुतेत्युपक्रम्य अगरीयानिवि 
पयायान्तरोपादानासर्यांयस्य प्रकमभङ्गस्तदेवाह--अत्रेति । द्वितीयादिपाद््रये युक्तं पाठसुप- 
दिरति- तदिति ¦ | २४८ ॥ 

वचनस्य प्रक्रममङ्गमुदाहरति--का चिदिति। माधकाव्ये पंचदशे रिशुपाख्पश््यमहं 

पति युद्धप्रस्थानोदतेतु तत्पतनीनामसङ्हछचेद्टावर्णनम् नायः पार्थिवानां प्रत्थाने पुरोऽ 
भुवि उत्पत्त्यमानं अशिवममगलमिति अनेन प्रकारेण शसु प्रक्टयामासुः । केनेत्याह-का 
चिदित्यादि। काचिद्रजोभिरात्तवः कीर्णा व्याप्ता रजस्ला अत एव मन्दा वक्तेन्दोमुखचन्द्रस्य 
ख्श्मीः शोमा यस्यात्ताद्छी सती दिवमाकाशमनुविदधौ अनुङ्कत > द्यौरपि रजोमि - 



१५० नाचेश्धसयीरोकोपेते काव्यप्रकाशे 

भ्रमु त्या इवान्याः प्रतिपद्मपरा भूमिवत्कम्पमाना 
प्रस्थाने पार्थिवानामशिवरमिति पुरो मापि नायः शशंसुः ॥ २४९ ॥ 
अश्र वचनस्य, काञ्चित्कोगीरजोभिर्दिंवमनुविदधुमन्द वक्चरेन्दुशोभानिः- 

श्रोका इति, कम्पमाना इत्यत्र कम्पमापुरिति च पठनीयम् | 
गाहन्तां महिषा निपानसङिल्तं श्रगमुहुस्ताडत 
छायाबद्धकदम्बकं मृगङलं रो मन्थमभ्यस्यताम् । 
विश्रन्धैः क्रियतां वराहपतिभिमुस्ताश्चतिः पल्वले 
विश्रान्तिं छमतामिदं च शिथिख्ञयाबन्धमस्मद्ध नुः || २५० ॥। 

अत्र कारकस्य । विश्रच्या रचयन्तु सूुकरवरा सुस्वाक्चतिमित्यदु ष्टम् । 
अकङख्तितपस्तेला बोयप्रथिम्नि यशोनिधा- 
वदितवथमदध्सातं रोषान्मुनावमिगच्छिति | 
अभिनवधनुरविंदयाद प॑क्षमाय च कमणे 
स्फुरति रभसात्पाणिः पादापसङ्यहणाय च ।। २५१ ॥ 

पांसुभिः कणा मन्दवक्रनदशचन्द्रयोना जाता  सकटरपश्वरूपोत्पातसूचकत्वात् । उद् श्रान्तं 
व्याकुली मतं सं चित्तः यानं नथारूनाः काश्चित् अशध्र॑का ओोभादीनाः मत्यः दिश इव 
अन्तद् दये दाहं नन्तापं दपिरे दि्नो-पि तत्काले उद्भ्रान्ता इतत्ततो विक्िप्ताः स्वाः 

्राणिनो यान तथागता. सत्यो ऽन्तसष्वे दाद्रं वहि अन्या वात्या वातसमूहा इव प्रति- 
पदं पदे पदे भ्रेमुः त्रमणं चक्र. | तत्काठे अमगलमूतचका वात्या अपि जाताः} अपरा 
भूमिवत्कम्पमानाः कम्पयुक्ता जाताः । तत्कले मृकम्पोऽ'यमङ्गलपू चको जात इत्यथः । अत्र 
काचिदित्येकवचनसुपक्रम्य काश्िदिव्यादिवटुवचनोपादानाद्चनस्य प्रक्रममङ्गस्तदाद-अत्रेति । 
युक्तसुपदिदति काश्चिदित्ति। आद्यातपरक्रममङ्गमपि पाठान्तरेण परिदरति--कम्पेति ।२४९) 

कारकस्य प्रकरममङ्गमुटहरति--गाहन्तामिति ¦ शाकुन्तले रङ्कन्तलादयनाननिघरत्तमृग- 
यामिलषस्य राज्ञो दुष्यन्तस्य ! सेनापति प्रत्युक्तिः । महिषाः श ज्गमुदुस्ता डतम् उक्फाच्तिं 

निपानस्यादावस्य सलिलं गाहन्तां विन्योडनं कुव॑तां जसत्यागात्पकृतिस्वाच्छन्येन शुगः सलि- 
खम् ऊष्वं क्षिप्त्वा द्यरीरोपरे पातयन्त्विति भावः } तथा मरगकुलं छायायां वद्धं कदम्बकं समूह 
येन तादद्ं सत् रोमन्थमाङ्कप्य चवेणमम्वत्यताम् । एवं वराहपतिमिः सुकरश्ष्ुः विभ्नन्धे- 
विश्वासयुतैः सद्धिः पल्वले अल्पनर क्षि इस्तावास्तृणविरोपस्य प्नतिन्नाा. उत्छननं वा क्रिय- 
तान् तथा उटमसद्धन: चिथिलो ज्यावन्यो मौर्वी वन्धनं यस्य तथामृतं सत् विश्रान्ति विश्रामं 
खमनामित्यथः } अचर गाहन्तामिति कनृकारक्वाचकतिडः यक्रमे क्रियतामिति कमकारक्वा- 
चकत्योपादानात्कारकप्रक्रममङ्गस्तदाह--अवरेत्ति । यकसुपटिदरति-विश्रव्वेति ॥ २५० ॥ 

क्रमस्य प्रकमभङ्गर गादरह--अकङितेति । वीसचरितनायके धनुभगकुपिते भागे 
आगते श्रीरामस्योक्तिः । अकचितमपरिमितं यत्तपस्तेजो वीयञ्च ताभ्यां प्रथिमा प्रथुता 
यत्र तथामूते यशोनिधौ अतिप्रसिद्ध अवितथो वथार्थो यो मदोऽदङ्कारस्तेनाध्मति उद्दीपिते 
सुनो परदयरामे रोषाद् अभिगच्छंति अभ्यागते सति पाणि्मद्धस्तः अभिनवाऽलोकिकी या 
धनुविद्या तया यो दरप॑स्तस्य क्षमाय योग्याय करमणे बाणाक्षंणरूपाय च पादयोरुपसंग्रहाय 
वन्दनाय च रभसादावेर त स्फुरति चेष्टत इत्यथः । चकारदयेन तुल्यकार्त्वामिन्याक्तः । 
हरिणो छन्दः । अत्र = .>जाबीये क्रमेणोपक्रस्य तदुमयोचितयोः पाद्रहणबाणाकषणयो 



सप्रमो्लासः । १५१ 

अन्न क्रमस्य । पादोपसदम्रहणायेत्िपृतं वाच्यम् एवमन्यद्प्यनुसत्तेञ्यम् ! अवि 
दयमानः क्रमो यथा- 

द्यं मतं संप्रति शोचनियतां समागत्राथनया कपाख्निः । 
कल्या च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य खोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ २५२ ।\ 

अत्र त्वंाव्द्ानन्तरं चकारो युक्तः 
यथा वा- 

शक्किनिद्चिशजेयं तवयुजयगले नथ ! द्ाषाकरश्री 
वक्त्रे पारव तथेषा प्रतिवसति महाङकटनो खडगयष्टिः 
आज्ञयं सवगा ते विसरति च पुरः किं मया वृद्धयाते 
प्रोच्येवेत्थं प्रकोपाच्छशिकरसिततया यस्य कोत्या प्रयातम् ॥ २५३ ॥ 
अत्रेत्थं प्रोच्येवेति वाच्यम् । तथा- 

रग्न रागाव्रताङ्खया 11 2५३ ।! इत्यादा इति श्रीनियोगादिति वाच्यम्| 
पाठापव योन्वद् तठन्यथाक्रग॒न क्रमयक्मम ङ्ग उत्यह--अन्रेति अन्यदपीत्ति। शयी 
दिवनधृस्रो गल्तियावना कामिनी इत्यष्युदाहरणे शयोभनत्वेन प्रतीदस्य धृसरत्वादिनाऽशो- 

` भनन्वमेति विवभितः क्रमस्तस्य द्वितीवचतुथषष्ठवाक्येष्वन्यथात्वन संग- } अचर स्वत्रेकरूप- 
प्रसतायाः प्रतीतेः स्थगनमुपघातो वा इषकताती जमिति दिक् | २५१ | 

अक्रमपटं व्वाच?े--अविद्यमान इति । यत्य यदव्यवदहितपूवत्वेन यदट्व्यवहितपर- 
त्वेन विवक्षिताथानुभावकत्वन्दस्य तसयरिहदारेणान्य्न स्थितत्वमक्रमत्वमिति यथोपसगाणां 
घातौ परव्मेव एवेत्यादीनां व्यवच्छेद्यानन्तरमेव इवादोनानुपमानानन्तरमेव प्रयोगः उदा 
रति यथत्ति व्याख्यानं प्राक् | अत्र त्वशब्दाथव्ये योच्यतायां समुचयस्य व्योतनीयत्वात् 
रोकपदाथे नसुच्चयाभावान् त्वंशब्ानन्तर चकारौ युक्त इत्याह---अत्रेति ॥ २५२ ॥ 

न चायं चदिपदेष्वव दोघः किन्तु इत्थमादिष्वपीत्याशयेनोदादरति--यथ वेवि । यस्य 
रान्तः दरशिकरक्तितया चन्द्रकिरणवदवल्या कन्या प्रकोपात् इत्यनेन प्रकारेण प्रोच्येव 
उक्त्वेव य्रयातम् दूरं पलायितम् कीत्तौ पत्नीत्वाध्यवसायः | शक्त्यादेरसन्नायिकात्वस्याध्य- 
वसायः | कथमित्याह-- शक्तिरिति | दे नाय! इयं प्रत्या निर्गतान्िश्षतोऽद्वक्िभ्यो 
निचि: खड्गः तज्जा तदुन्पत्ना चिंखद्धयो नि्गताः निखि्ाः चिदशदधिकाः तज्जा तदु- 
त्पन्ना च नानापिवरजन्या वेदयेति एलितम् । एताददो शक्तिः सामथ्यंमेव नायिका तव भुज- 
युगले प्रतिवसति तथा दौषाकरस्य चन्द्रस्य दोषाणामाकारस्य महामृखंस्य च श्रीः शोभा तव 
वक्त्रं प्रतिवसति तथा तव पादवं प्रदेदो एवा घ्रत्यश्ना कुद्यति च्छिनतीति कुट्रनी केदिका पर 
स्रीपुरुषादिसंवटनक्रचीं च महती चासौ खा खडगवष्िः प्रतिवसति । अनेनात्यन्तं परवनितासक्त 
इति व्यज्यते | तथा सवगा सवगामिनी सवंजनग्राह्या सर्वोपमोग्या कुरुटा इयं ते तव आह्वा 
ते तव पुरः पुरतो विलसति इदस्य दुड्त्तस्य ते मया व्द्धया महत्या जरत्या च किं किंप्र- 
योजनमितीत्थसुक्त्वेत्यथः } अरेत्थशाब्दस्वान्यवदहितपूवंपरामदयंकत्वात्पादचरयस्येव च पराम 
नीयत्वान्न तु वचनस्येति तदन्यथाकरणादक्रमत्वमिति तदाह--भतरेषि !! २५३ } 

रूग्नं रागाढताङ्गया इति गर्भितोदाहरणेऽपि अक्रमत्वदोपं प्रकटयति--टग्नसिति 
इतिदयब्द्स्याव्यवहितपूवपरामकत्वादिति भावः ¡1 उदेद्यप्रतीतिविरदोऽन दुषकतात्रीजम् 

क (~. 

उददयप्रतातवरहश्च माकाङ्कविरद्यदासत्तिविरहादपि वा बोध्याः } आद्यो यथा शक्तिरित्यत्र । 
अन्त्यो यथा छग्नमित्यत्ेति | २५३ ॥ 



१५२ नागेश्धरीरोकोपेते कात्यप्रकागे- 

अमतः प्रकृतविरुद्धः परार्थो यच्च । यथा- 
राममन्सथशुरेण ताडिता इःसहेन हृदये निशाचरी | 
गन्धव घरचन्द्नाक्षिता जोवितेशवसतिं जगाम सा ॥ २५४॥ 

„ अत्र प्रकृते रसे विदद्धस्य शङ्करस्य उयञ्चकोऽपसेऽ्थंः।। 
अथंदाषानाद- 

(७६) अर्थाऽ्पु्टः कष्टो व्याहतपुनसुक्तदुष्करमग्राम्याः ।॥ ४४ ॥ 
सन्दिग्धा निर्हेतुः प्रसिद्धिविचाविरुद्रथ ॥ 
अनाहतः सनियम नियसविशेषा पिशेषपरिवुत्ताः ॥ २६} 
साकाडकल्ताऽपदयुक्तः पटचरमिन्नः प्रकाशितबिष्द्रः ॥ 
विध्यनुवरादायुक्तत्यक्तपुनःस्वीकृतोऽश्लीलः ॥ ५७॥ 

दुष्ट इति सम्बध्यते | 
क्रमेणोदाहरणम् । 

(८ {  अनिविततगगनसरणिघ्र्रण-परिमुक्तमिश्रमानन्दः ॥ 
सरदुह्लास्तसारभक्मलखाकरद्सङ्कद्रत्रिजयति ।। २५५ ॥ 

अत्रातिविततत्वाद् चा ऽनुपाद नेऽपि प्रतिपाद्यमानमथं न बाधन्त इत्यपुश्ट न त्वसङ्घताः पुनस्त वा | ज 
अमतवराथ् व्यच>--अमत्त इति । प्रकृतविचद्धः श्राकरणिकरसविरुद्धरनव्यञ्चक 

पराथां दितीयार्थो व्र ! उगादरति--द्ामेति । रुवं रमेण हतायास्ताटकाया वणन- 
मठम् । दु-चइनातह्येन रमो मन्मथ इव पक्षे राम एव मन्मथो मदनस्तस रारेण दये उर मनानि च तङ्गडता अत एव गन्यवत् गन्बरयुक्तं खुधिरचन्दनं रधिरमेव चन्दनं रत 

चन्टनं च तेनोक्षिता सिक्ता कृताङ्गतगा, सा प्रस्ठुता नणचरी तारका निदायां चरतीति 
नाच. आभस्ारिका च जीवितेशस्य यमस्य य्राणनाथस्य च वसतिं गहं सुरतस्थानं च जयाम्रत्वथः | रथोद्धता छन्दः । अद् स्प्यमाणानामप्रकृवार्थानां ग्रक्रतवीमस्सरसविरोि- 
-वज्ञाररसन्यज्ञकत्वादमतपराथत्वं दोषस्तदाह--अत्रे्ति | दितीयार्थोपस्थित्या ग्र्तवीभत्स- रसपक्रषतास्व दोष्रत्वमतो-यं नित्यो दौषः | २५४ | 

इत्थं शञ्टदोपानमिघयेदानों चयोविंशतिमर्थदोषानाह--अर्येति | अथदोषलश्रणान्या- देत्यथः । अर्थस्य रान्दायत्तत्वाच्छब्द दोर वणकथनानन्तस्मेवायदोपलश्नणक्थनस्यौ चत्या- [दत भावः | अर्थोऽपुष्ट इति} एतेषां स्वल्पं वश्चपतस्तदुदाहरणावसरे स्फुटीभविष्यति | अचापुश्रः पष्राद्धि्नः प्रषटत्यं च [वकवःश्रत्धवा वद्रवांजक्त जनुपादनक्त्वम् | तह्रह्श्च दषा अगरयौजकत्वान् मरयोजक्व्वेऽप्यन्यदभ्यत्वाच्च यपरुरमथमुदादरति-- 
( १) भनीति । रविजयनि सर्वो्कवंण वर्तने कटश: अ तनतत अत्यन्तदीव यद्र ग तद्र या सराणिमगत्तत्र प्रनरणे गमनागमने परिमुक्तः परित्यक्तो विश्नमानन्दो विभर- (तज चुल्व चन ताटशः तथा मदद्धिः पनेच्छानितं प्रसारित सौरमं सौगन्ध्यं यस्य तथाभूतस्य मलाकरस्व कमटनमृ दत्व हाक्करन् विकारकरत्व्थः । गीतिच्छन्द । अन्रातिविततत्व- सवण -सददुलानितसोरमत्व-न्पाणामथ नासनपादनेलपि यज्ञ ताथस्याश्नतरपुष्टाथत्वन्तद्ाह् अत्रेति । नन्विदमपुप्ार्थत्वमविकपदतं पुनरुक्तत्वं वा स्यादित्यत आह-तत्विति । असं- यत्न अधि्नाः ण्योजनान्तरामावात्तदर्थाविवक्षायामपि तत दाभघानेऽधिकत्वम् ] स्वरूप- 



सप्रमोल्लासः। १५३ 

£ २) सदा मध्ये यासामियमस्रतनिस्यन्दसुरसा 
सरम्वव्युहामा वहत्ति बहुमागा परिसछ्म् । 
प्रसादं ता एतः घनपरि चिताः केन महां । 
महाकाव्यव्याम्नि स्पुःरितमधुरा यान्तु रुचयः || २५६ | 

अत्र यालां कविरुचोनां मध्ये सुङ्मारविचित्रमध्यसात्मक्तरिमामा मारतो 
चमत्कारं वहनि ताः गम्भीरकाच्यपरिचिताः कथसितरकाठ्यवलप्रसन्रा भवन्तु | 
व मध्ये त्रिपथगा वहति ताः मेवपरिचिता चयं प्रसन्ना मवन्चोति 
संक्षेपाथेः ॥ 

( ३ ) जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकखादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये ¦ 
मम तु यदियं याता लोके विलछाचनचन्द्रिका 

= ------~ ~~ --- ~~~ --~-~~- 

कथनाथं प्रलुता<नुपयोनिनोःवथ्ययं वरवध्रावपनपुाथन्वनिष्यनतोर्ेद. पुनच््ा वेति वु 
स्वे टोषाद्यनोक्न् ॥ २५५ \ 

८२ ) क्रः प्रतीतिक्ट्दयवान्दुरह इन्यथत्तसुदादरति-सद्ा सध्ये इति । सकन्यत्य 
गच्भीरचमक्तताथद्यालितया स्फययत्वानवेऽपि दोप्रामाससम्थनाय कस्य चित्कदेदक्तिः | 
वासां कविस्वीनां कवेरभिप्रायाणां काव्यल्पणां मध्ये सदाछमृतनिस्यन्दा सुधाल्लाविणो चासौ 

सुरता सुष्स्ताः श्ङ्ारादयो यत्र ताद्शी उदामा प्रौटा बहुमागां चुकुमारविचित्रमध्यमात्मक- 
मागचरयवती एताद्द्ोयं सरत्वती कवित्वर्पा मारतो परिमलं चमत्कारं वदति वधाततता 
एता महतां कवीना स्वयोऽ नप्र याः काव्यख्पाः घनपरिचिनाः निविडाभ्यस्ताः न्फुरताः 

अनुभवारूटाः सत्यो मधुरा अभीष्टा: अथ वा म्छ्रितो विपयीकरतो मधुरः श्रद्धाराटिरमो 
यायिस्ता महाकाव्यव्योम्नि व्योमसदलान्यन्तापरिच्छे्े महाकाव्ये केन प्रकारेण प्रसादं चुवो- 
धत्वं स्फुटतां यान्तु गच्छन्तु कथमितरकाव्यवत् सुवोध्रा मवन्तु कथमपि नेति माव इति 

परकरतोऽ्थः ] अप्रकृतपक्े तु यासामादिव्यप्रनाणां मध्ये सदाऽमूतनिस्यन्टा जल्खाविणी चासौ 

सुरसा सुष्ठस्वादा उद्रामा महती वहूमा्या त्रिप्रथगाभिनीयं गङ्गाल्पा सरस्वती नदी परिमलं 
स॒राङ्गनाङ्गसम्भवं सोगन्ध्यं बहति ता एनाः स्फुरिनेन प्रकारोन मधुरा मनोहरा मस्ता द्रादशा- 
दिव्यानां रचयः प्रभाः महाकाव्यव्योन्नि मदहाकाव्यसद्ाकादो धनपरिचिता मेषस्म्बद्धाः 
वषाकाटीनाः सत्वः केन प्रकारेण प्रसादं स्वच्छतां यान्तु कथमितस्शरदाटिकाल्किप्रभावत् 
स्वच्छा मवन्त्वित्यथः } दिखरिणी छन्दः ] कठिनत्वालग्यं मंक्षेपेण व्याच-अत्रेवि } सङु- 
भरेति वैदी गौडी पंचाल्याख्यरीतिचियवती च 1 अप्रक्ृतपन्षे योऽथंस्तमाह-याखासादि- 
स्येति । अत्रायं विवधितोऽथैः शब्दान्तरैः कथ चिन्योजितोऽपि क्डेरोनेव प्रतीयते इत्यं 
एवायं दुष्टः ॥ क्ल्टत्वादिकं तु शब्ददोषः घटनान्तरेणार्थस्य युखेनेव प्रतिपत्तेः ! सम्यक् 
प्रतीतिविरदश्च दषकतावीजमिति नित्योऽयं दोषः ॥ २५६ ॥ त 

८ २ ` निन्दित्वा पुरस्कृत्य वा तदन्यथाकरण व्याहतत्वमिति द्विविधं व्वादतलन्तवा- 
दमु दादरति-जगतीति । मार्तीमाधवे सधवस्योक्तिः। यें नवेन्दुकलादयः भावाः 
पदार्थाः सन्ति ते जगत्येव जयिन् उत्कृष्टाः न तं ममेति भावः } येऽप्यन्ये मनो मदयन्ति 

हर्षयन्ति तेऽपि जगत्येव प्रकृतिमधुराः स्वभावरमणीयाः । लोका एव तान् प्रकृतिमध्रुस्वेन 

व्यवहरन्तु न त्वहं व्यबहरिष्ये इति भावः ¡ - तव किं तथेत्याह-मम त्विति } ममतु इयं 



१५४ ननेश्वसेयोश्छोपेते काव्यप्रकाशे- 

यनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः 1 २५० ॥ 
अत्रन्दकलादयो यं स एव चन्द्रिकाखसुत्कषथं मारोपयतोति ठउयाहतत्वम् ॥ 

८ ४) कृतमनुमतमित्यादि | २५८ 
अघाजजनाजनेनि मवरद्धरिनि चाक्तं समक्रिरीटिनामिति किरोटिपदाथः पुनरक्त 

यथा बा- 
अखञ्व्राटावदीटप्रतिव्र नस्वेरन्तरौर्बायमाणे 
सेनानाये स्थितेऽम्मिन्मम पितरि गुरौ सवधन्वश्राणाम् । 
कणीऽलं सम्धरमण त्रज कृप | समरं सव्र हार्दिक्यशङ्कां 
ताति चापद्वितीये क्हति रणरं को भयस्य रकाशः || २५९ ॥। 

अच चतुथ पाद वास्याः पुनरक्तः + 

माट्त्येव नटे विन्येचनयो्नचयोश्वन्िका सह्गाट्का सा च यन्नयनविघयं इश्िगोचरतां 

यादा गताम एक व जन्मनि मह्यत्सवा नन्दन्य इन्यथः | रिणी छन्दः] अचर पूवां 

यन साधारण काचनद्रकल्टदयव. स्वयं द्रन्यन्परतया प्रतिपादिता तेनवोत्तयाधं चन्द्रिकाल- 

सत्कपावारोप्यत इति व्वादतन्वं नरग्ह-अत्रैति | य प्रति माधवं प्रति पर्दयप्रायाः तुच्छ 

ष्याः ! न ए मःवव एव आयेपयनि सल्््वःमिति यषः । अत्र देयोपादेयत्वविरोधो दृष- 
कतावाजम् || २८5 1! 

द्विवीवत्य पृरन्छुन्य तटन्यथःकरण्पव्वादुकन्वस्यो गहरणम्-- 

देवि , त्वन्द्खपड्कजन शद्विन शोभातिरस्कारिणा 
पदया-व्जानि विनिजिनानि सहना गच्छन्ति विच्छायताम् ] 
श्रत्वा ते परिवारवासवनिता गतानि शद्धाङ्गना 
लीयन्ते ुकरखान्तरेपु शनक. सञ्ञातटजा इव । 

इति रत्नावल्यां पूवां सुखोपमानतया पङ्कजान्युक्कष्यं तषामेवायरे विनिजतानाति तक्र 

तापकपरयण्नाद्राहतत्वम् ॥ 
(४ ) पुनरुक्छः खन्देनावगतत्वे सतिं पुनत्तद्वाचकेन पयायान्तरेण प्रतिपादितः स चायं 

द्विविधः पटाथवाक्यार्थमेदात् 1 तत्र पदाथस्य पुनर्तत्वसुदाहरतिङृतमिति । व्याख्यातमिदं 

नुरथोट्याने } अत्राज्ना जनेति सम्बोध्य येभवद्धिरित्यनेन परामर्शादञुनत्यापि प्राततः समभीम- 

किरीयिनामिति किरीटिपदाथः पुनरक्तस्तटाह-अत्रेति | २५८ ॥ 

द्वितीयं बाक्या्थत्य पुनरकत्वमटादरति--यथा वेति} वेणीसंहारनाटकेऽस्वत्थाम्न 

उक्तिः । अलण्वव व्वा वदह्िश्चास्ायिखर्टटो व्याप्तो योध्सौ प्रतिवलं शच॒सेन्यमेव 

जखधिः समुद्रस्तस्यान्तमध्ये ओवायमगये वादवा्िवुस्ये सवघन्वीक्वराणां सकट्वनधरश््ाना 

गुरौ सेनानये दुर्यो बनरेनापतौ अस्सिन्नमीपवर्तिनि मम पितरि द्रोणाचार्यं स्थिते विद्यमाने 

सति हे कणं ! सम्भ्रमेण पटायनवगेन अलम् । दे कृप! इ कपाचायं { समरं त्रज दहे 

हादिक्य ! कृतवमंन् ! शंकां ञ्च यत. चापं धनुरेव द्वितीयं यत्य चपेकसदाये ताते मत्ितरि 
रणधुरं युद्धमार वहति सति मयस्य कोप्वकाद्योऽवसर इत्यथः खग्धरा छन्दः । अन्रालं 
सम्भ्रमेण को मयस्यावकाडा इव्यभिन्नाथाविति चतुथपादवास्याथः । पुनसुक्तस्तदाह-- 

अत्रेति । निष्पयोजनद्धितीयाभिधनेन श्रोवुवंमुख्यं द्कृतावीजम् ॥ २५९ ॥ 



सधरमोल्लासः। १५५५ 

( ५ )मूपालरत्ननिन्दयप्रदानप्रथितोत्छवः ¦ 
विश्राणय तुरङ्ध मे मातद्कवा मदारसम् ।॥ २६० ॥ 

अत्र मातङ्गस्य प्राङनिरदशो युक्तः | 
( £ ) स्वपिति यावदयं निकटे जनः स्वपिमि ताबदहं किमपि ते। 

तदयि ! साम्प्रतमाहर कूपर त्वरितमूरमुदद्छय कुठिचतम् |¦ ८६१॥ 
एषोऽविदग्धः || 
८७ ) मात्सयमुत्सार्येत्यादि ॥ २६२ ॥ 

तर प्रकरणाद्यभाव सन्देहः शान्तम्प्रङ्गायन्यतरयिधाने तु जिश्चयः। 
(८ ) गृहीतं यनासीः परिमवभयान्नोचितमपि 

प्रभावाद्स्याभून्न खट तव किन्न विषयः । 

८५ ) दुष्करम: दुभ्टो-नुचित क्रमौ यच | दु्रतवद्च क्रमद्य लोकङनच्रविच्द्धन्वं ठचाद्य- 

मुटादरत--भूपारेति । राजानं प्रति कस्यचचद्ाथन उक्ति. ॥ दे सूषेपु रत्न! शर्ट! 
निगनं दैन्यं वस्मतच्तथानूते प्रदनि प्रक्ृष्टदाने प्रथितः ख्यातः उन्सयो वस्व तादय हे राजन् 
त्वं मे नद्यं तुरह्वमच्वं विश्राणव देद्धि, मदेनालनमाटस्ययुक्त मातङ्ग गजं वा विश्राणयेत्यथः | 
अच तुरङ्गं मातङ्ग वति त्रमो सोकविरद्धः गुरुढानादाक्तौ ट्घरु टानौ चत्यात् तदाह-अच्रेति ॥ 

यास्नविस्दं तु-र्ररयित्वा क्षारं आमद्रद्धो मक्त्वा ( स्नात्वा ) भुक्त्वा च नप्नत्रं तिथि- 
वारो ज्योतिपिकं प्रदः चलति इत्यत्र नश्नतरादिज्ञानपूवकं धरस्य घमशासरेण विधानादयं 
क्रमो धर्मयाल् विरद. विरोधनाथप्रतीतिदृधकतावीजम् | २६० ॥ 

(£ ) आभ्यो ब्रामसम्भवः अविदग्योक्तियतिपादितौ रिरंसादिस्तसुदाहरति-स्वपि- 
तोत्ति । नवोदां प्रति रर॑सोरक्तिः } अयं जनः कथित् यावत्सपिति स्वापं करोति तावदहं 
निकटे खत्समीपे स्वपिमि आरमामि ते तव॒ किमपैति अपगच्छति ! न काचित्ते क्षतिरिदि 
मावः | अयीति सम्बोधनम् तत्तस्मात्साम्प्रवमिटान। कूपरः कफोणिस्तमाहरं अपसारय । तथा 
कुथितं संकुचितनूरं जानूपरिमागम् त्वरितं योघ्रं उदञ्चय प्र्तारवेत्यथः ! द्रतविलम्वितं 
छन्दः } अचर निकटे तावदहं स्वपिमीत्यविटग्धस्य रिरंसोरक्तिरित्ययमर्था आम्य इत्याह 
एष इति ! एप नायकः अविदग्वः पामरः सहृदय दयवेसुख्यं दूपक्तावीजम्.। रिरंसादि- 
रित्यचादिपदस्यो दाहरणम् 
गोरपत्यं बलीवर्दो प्रा्तमत्ति मुखेन सः । मूं मुञ्चति दिादनेन अपानेन तु गोमयम् इति ॥ 

८ ७ ) सन्दिग्धः सन्देहविषयः तत्प्रयोजकरूपवानिति यावत् प्रकरणाच्भावात्सग्दिह्य 
मानोऽ्थः सन्डिग्धः । तमु दाहरति--मात्सयमिति व्याख्यातमिटं पञ्चमोछासे |! अत्र मधर- 
नितम्बानां कामिनीनितम्बानां वा सेव्पत्वं व्यञ्जनया प्रतिपिपादयिषितम्. तद्विरुद्धदयोपस्थित्या 
द्वितीयेन संदिह्यते प्रकरणाद्यभावात्तदाह--अतरेति । उदेदयनिश्चयविरहो दूषकताबीजम् ¦ 
शान्तेति वक्तुः यान्तत्वे श्गारत्वं वा निश्चय एवंत भावः | २६२ ॥ 

८८ ) निहवः निष्कान्तो हेतुय॑स्मात् अनुपात्त्ेतुकोऽथां निरैतुल्तसु दाहरति--गृहीव- 
सिति । वेणीसंहारे द्रौणाचायं हते सति सखोकस्याश्वत्थाम्नः स्वश प्रत्युक्तिः | हे शल ! 
येन मत्पिचरा नोचितमपि ब्राह्मण ्तिविरोधात् अनुचितमपि त्वं परिभवभयारक्चात्रक्ृतानादर- 

भयाद् गीतमद्धीङ्ृतमासीः यस्य प्रमावास्साम्यात्तव खलु कश्चिद्विषय गोचरो नाभूदिति न 



१५६ नागेश्वरीटोकापेते ' काव्यप्रकाश 

परित्यक्तं तेन खमस सुतशाकान्न तु मयाद् 
विमोक््ये शद ! त्वामहमपि यत्तः स्वस्ति भवते ॥ २६३ ॥ 

अच्र शद्चविमो चने हेतुर्नौपात्तः | 
इद् ते केनोक्तं कथय कसलानङ्कदने ! 
यदेतस्मिन् हेम्नः कटकमिति धन्मे चहु धियम् । 
इदं तदुदुःसाध्याक्रमणपरसाम्तरं स्मृतिभुवा 
तव प्रौत्या चक्रं करकमटमुटे विनिहिनम् ॥ २६४ ॥। 

अत्र कामस्य चक्रं छाकेऽप्रसिद्धम् ॥ 
यथावा--  _ 

उप्परसरं गदायाः परित्यजताध्वगाः 1 
सरणिमपरो मायस्तावद्धवद्धिरवेश््यनाम् | 
इह हि विहितो रक्ताशोकः कयापि हनाशया 
चरणनलिनन्यासोदर्चन्न वा ङ्र्कञ्चुकः ॥ २६५ ॥ 

ह, 

खपे तु नवात टुनखवववो-नृदिलवणः ¦ तेन पविः त्वं मुतयोकात् मम मिध्यामरणश्रवण- 
ज.च्छोकात्परित्यन्युज्कितमनिन त भयात् } अतो देतोरदमपि स्वां विमोध्ये त्यध्यामि 
कोव्यपे्नायामाहद् यन- यत्र भवते तभ्य स्वस्ति विप्रामनुवं तत्रे: | शिखरिणी छन्दः 
अत्र वथा द्रोणाचायकनरकान्रमोचने नुनशौकःदिति देत स्क्तस्तथाऽशवत्थामकर्वृकश्रमोचने 
पिव्रशनेक्ठिति द्॒वक्व्य स च नोक्त इनि निर्हतुत्वं ताह -अत्रेति । !! २६३ ॥ 

प्रसिद्धिवद्याविरद्ध इन्यच द्रन्दरान्ते श्रयमाण पठरिति न्येन विरुद्धपदस्य प्रवयेकमन्यय 
प्रनिदिषिष्दो व्िद्राविक्द्धश्चेति दोपद्रयम् | तत्र यां न प्रसिद्धिः प्रसिद्धिविख्द्ः सच 
दविबिधः छोक्ग्रसिद्धिविरद्धः कविप्रसिद्धिविषद्धव्चेति-तत्रायमुदादरति-इदन्त इति । कम- 
ल्मनामातङ्कौ मवं यस्मात्ताददं वदनं यस्यास्तत्सम्बुद्धौ दे कमलातङ्कवदने ! चच्दमुखि ! ते 
तव इदं केन प्रतारकरेणोक्छम् कथय यदेतस्मिन्वस्ननि करस्थिते कटकारे चक्र देम्नः सुबण॑स्य 
कटकं कङ्कुणमिति खलं धियं उुद्धि धत्से धास्यसि निश्चयं करोषीति यावत् तर्हिं किमिदं 
ताह -इद् प्रवश्चतो हृद्यमानं तससिददं दुःखेन साधयित शक्या दुःसाध्या दुराराध्याः तरुणा 
सितंब्द्रयाश्च तेषामाक्रमणे वशीकरणे परमाछ्रभूतं स्मतिभवा कामेन प्रीत्या तव करकमल- 
नू प्रकोष्ठं विनिहितं स्थापितं चक्रमित्य्थः । भपदहुतिरत्रालङ्कारः 1 शिखरिणी छन्दः । अचर 
कामस्य् चक्रं रोके न प्रसिद्धमिति लेक्रग्रसिद्ध विरुदधोऽथस्तदाह-अत्रत ! कामस्य पञ्चशरत्व- 
मव प्रसिद्धम् ॥ २६४ | 

कथप्रसद्धवरुद्धमथमुदादरति-यथा वेति } अशोककलिकाटर्नमू च्छितस्य कथच्िद्- 
यदमागच्छतः पथकेस्य तेनव पथा वजनोऽन्यान्पथिकान्प्रव्युक्तिसियस् । मो अध्वगाः! 
पान्थाः | मूं गोदाचयाः उपपरिसरं तटसमीपे सरणि मार्गं परित्यजत इह प्रदेदो भवद्धि- 
स्तावत् यावदशोकोऽद्करितस्तावत् अपरो मार्गः ईश्यताम् अन्वेष्यताम् तत्र देतमाह-- हि यतः 
इट गोदावरीपरिसर उरणौ वा हताशया हता पापजनवत्वेन निन्दा आः पथिकमारणेच्छा 
चस्यास्तयासूतया केयाचिन्मच्रुण्या रक्तायोकः चरणनछिनन्यासेन पादपद्याघातेन उदटञ्चन्तः 
उद्च्छन्तः नवाङ्का एव कञुकः कवचौ यस्य ॒ताद्यो विहितः छत इत्यर्थः । “हरिणी 
छन्दः” अवर वनितायाः पादापरतिनाशोकस्य पुष्पोदगम एव कविपरसिद्ये नलङ्करोद्म इति 



सप्रमाोघ्लासः। १५५ 

अन्र पादावानिनाशोकस्य पुष्पाद् गमः क्षु प्रसिद्धो न पुनरड्सेद्गमः | 

खसितवसनालङ्कारायां कदाचन कमुदी 

महसि सदश स्वैरं यान्त्या सतताऽस्तममूष्टघुः ) 
तदन भवः कौर्तिः केनाप्यगोयतर यन सा 
प्रियमृहमगान्मुक्त खक क्र नासि सुभप्रदः ।। २६६ ॥, 

„ अत्रामूरतपि कोनिः ज्यत्स्नावसकन्तरूपा कथितेति लोकविसद्धमपि कदि 
प्रसिदनं दुष्टम् ॥ । 

सद्ा स्नात्वा निशोधिन्यां सकल वार बुधः । 
नानाविधानि शाख्राणि व्याच च ऋणाति च ॥ २६७ ॥ 

अच्र मरह्मोपरागादिकं विना-रा्नौ स्नानं धमशास्तरेण विरुद्धम् ।। 
अनन्यक्षदटशं यस्य बल्लं बाहोः समीक््यने । 
षाडगुण्यानु खघतिस्तस्य सस्यं सा निष्प्रयोजना ।। २६८ ॥ 

एतद् अथंश सत्रेण ॥ 

कविप्रसिद्धिविरद्धो-्थस्तदाद--अत्रेति ¦ वपि एष्ोद्गमेन नवाङकरोद्गमोऽपि स्यादेवेति न 

वावस्तथापि तथाकविवर्णनाविरदेण तद्िख्दः । उक्त 

श्रोणं स्प्चादियंरर्विकसति वटः सघुरण्डरपलकात् 
पादाघादादोकरस्तिलकदुरवकौ वौक्रणाल्गिनन्याम् | 
मन्दारो नर्मवाक्यासटमधहसनाचम्पको. वक्चव्ति[- 
चतो गीतान्नमेरविकसति च पुरो नतना्कणिकारः ॥ २६५ ॥ 

लोकविदद्धस्यापि कविगप्रसिद्धत्ेन न॒ विरद्धन्वमिनि व्दायति--सुसितेत । राजानं 

प्रति कवेरक्तिः । टे राजन् ! कटाचन एकदा कौरुदीमदसि व्योस्स्नोच्ोते सुसितानि 

अत्यन्तथवछानि वसनानि वल्नाणि अलकारा ओ मरणानि च यस्यास्तथामूतायां सदि मृग- 

नयनायां खैर यान्त्यामभिसरन्त्या सत्यां विधरश्चन््रौ-स्तगतौमूत् तदनु तदनन्तरं केनापि 

केनचिेपुसषेण मवतस्तव कीर्विरगीयत गोता वेन कीतिगनन. साऽभिसास्कि युक्ता व्यक्ता 

आशङ्का उवेतवश्राभरणे्छोकदव्यव्वभवं वथा तथान्त सता प्रचचह् कान्तवसतिम् अगात् 

गतवती अतस्त्वं क कस्मिन्देशेऽवत्तरे वा यभप्रदो नासि अध् सव्र पुखप्रदोऽसीत्यथः ॥ 

हरिमीं छन्द. । अ्थन्तरन्वासो-चाऽल््कारः । अत्र कीत घैवरतागुणाभयलल्पं सूतल 

ज्योलसनाव सकादकता च छोकविरदधे अपि कविसमयसिदधं इत्यटोपस्तगह--अत्रेति । कविस- 

मयश्च साहित्यदर्पणे सप्तमपरिच्छेदे द्रष्टव्यः | २६६ ॥ 

विाविरुड इत्य विच्ाशाब्दत्य शाछ्रपरत्वेन दाघ्नरस्य चनेकत्वादमशाछ्रविष्धं ताव- 

दुदादरति--सदा स्नात्वेति । दुवः पण्डितः सदा गरतिदिनं निशीर्य रानौ स्नात्वा 

तकलं वासरं दिनमभिन्याप्य नानाविवानि अनेकप्रकाराणि चाल्नाणि ददनानि व्याचष्टे व्या- 

करोति श्रणोति चेत्यर्थः ।। यत्र निमित्तं ्रदोपरागादिकं विना रत्रौ ' मध्ययामद्वये स्नानं 

धर्मदाद्धेण प्रतिषिद्धमिति तद्विरद्धोऽयमर्थस्तदाह--अत्रेति । रात्रिसनाननिषेधकेु उ्चनेपु 
राशब्दो मध्ययामद्वयपर एवेति दिक् ॥ २६७ ॥ 

नीतिदाश्लविखुदसु दाद्रति--अनन्येति । यस्य पुरुषस्य बाह्योवल सामर्थ्यं अनन्यस- 

दयम् अनुपमं समीक्यते विलोक्यते--तस्य सा प्रसिद्धा षाडगुण्वानुसुतिः सन्िविग्रहयानास- 

नद्ेधसंभ्रयाः षड्कणास्त एव षाङ्कण्यम् तस्यागुखतिरनुसरणं निष्प्रयोजनेति सत्यमित्यर्थः {४ 

अत्र महावरस्यापि सन्ध्यादिषाड्गुण्यानुसरणमर्थस्रेण विदितमिति तद्विरोधस्तदाह-- 

एतदिति । अर्थशाल्ेण नीतिशास्रेण विरुद्धमिति रोषः ॥ २६८ ॥ 



९५८ नागेश्वरोटोकोपेते काव्यप्रकाशे 

विधाय दूरे केयुरमनङ्गङ्गगमङ्गना | 
वभार कान्तेन कृतां कर जोल्डेखमाङ्िकाम् ।! २६९ ॥ 

अत्र केयुरपदे नखक्षतं न विद्टितमिति, एतत्कामशाघ्वेण ।_ _ 
अष्टांगयोगपरिशीखनकोख्नेन दुःसाध्यसिद्धिसविधं विदधद् र । 
आसादयन्नभिमवामधघुना विवरेकख्यातिं समाधिधनमोलिमणिर्विमुक्तः ॥२७०॥ 
अत्र विवेकर्यातिस्ततः. सम्भज्ञातसमाधिः पश्चाद संरज्ञातस्तवो सुक्तिनि तु 

भिवेकख्यात्तौ, एनन् योगशास्रेण । खं विद्यान्तरेरपि विरुद्धमुदादार्यप् ॥ 
प्राप्ाः प्रियः सकलकामदुघास्ततः किं दन्तं पद् शिरसि विद्विषतां ततः किम् | 
सन्तपिता; प्रणयिनो विभवेम्ततः किं कल्पं स्थितं तनुभृतां तयुभिस्ततः किम् ॥ 
अत्र ततः किमिति न नदीकृतम् । 

कामदान्रविर दमु वहरति--विधायेति । अनङ्गाङ्गणं कन्दपं विलासस्थानरूपा च्रंगना 
काचिदनिता केयूर वाह्ुमूषण द्र विधाय दूरीकृत्य कान्तेन भ्रा कर्जा करजानां नखा- 
नायुल्टेखाः क्षतानि तेषां मादिका पक्तिं वभार दधाविष्य्थः | अत्र केवृ स्थाने नखक्षतवर्ण- 
नं कामास्रविरदं तदाद-अच्रेति । 

स्तने _ नवक्षतं प्रोक्तं जनेऽपि स्वचिद्धवेत् | 
इत्यादिमतमेदेन स्थानानि कामशास्रे वर्णितानि | २६९ ॥ 

योगयान्नविरुदट टाहरति--अष्टागैति । समाधिश्चिततव्रत्तिनिरोधः स एव धनं येषां ते 
समाधिधनास्तेषा मौल्मिणिः दिरोमणि. प्रसिद्धो योगी | 

यमश्च नियमश्वैवमासनं प्राणसयमः | 
प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं चैव॒ समाधियुक् ॥ 
एतानि कथितान्यष्टौ योगाङ्गानि मनीषिभिः | 

इति पठितानि अष्टावङ्गानि यस्य॒ तथाम तस्य योगस्य परिदचीठनं सुहटंहुराचरणं तेन 
यत्कीलनममभ्यासदाटवन्तेन दुःसाध्या दुष्प्राप्या या सिद्धिरकतिस्तत्याः सविधं समीपबतिनं 
अरसंगरजञातरुश्षणं पुखुषमा्विश्रान्तमनोडत्तिरूपं योगं दुरे विदधत् दूरी्व॑न् {तमनपेश्येव 
अभिमतामभीष्टां विवेकर्यातिं प्रकृति पुरषयोभिन्नतवज्ञानरू पां आसादयन्प्राप्नुवन् अधुना 
साम्प्रतं वित्तो मुक्तिगत इत्यथः ॥। वसन्ततिल्का छन्दः ॥ अत्र प्रथमं प्रकृतिषु रपयो- 
भिन्नतव्ञानरूपा बिवेकल्यातिः । ततो वितकंविचारा्नुसारिरूपः संग्रज्ञातयोगस्ततः परुष- 
मात्रावलस्बनस्वरूपोऽसंगरज्ञातयोगः ततो मुक्ति नतु विवेकल्यातिमा्र एवेति योगद्य्धेण 
विस दः असंप्र्षतयोगमनपेशयेव मोक्च इति तदाह-अत्रेति } विवेकख्यातौ मुक्तिरिति रेष: | 
विन्यान्तरेरिति गजवुरगखडगादिुश्चणसाच्नैरपि विर दधमेवं रीत्या स्वयमूहनीयम् प्रन्थविस्त- 
रभिया नोदादृतमिति भावः । विर द्वाथप्रतीत्वा सदय दयवैरस्यं दूषकताबीजम् ॥ २७० ॥ 

अनीक तः भङ्ग्यन्तरेण यकासान्तरेण यन्नवत्वं तन्न प्रापितस्तस् दादरति-- प्रप्रा 
इति । वेराग्बशतके शान्तस्य भवरहरेखकतिः । सकलकामदुचाः भियः सम्पदः याप्ताः ततः 
(कम् त्वान् धना सवम का्त्करमिति मावः । विद्विषतां शत्रणां शिरसि पदं चरणं दन्तं 
न्यस्तं प्रणयिनो मित्रादयाः विमवेः समृद्धिभिः संतर्पित.स्तोषिताः तनुतां शशैरिणां तसुभिः 
शरीरः कल्यं व्याप्य स्थितं जीवितं ततोऽपि किमित्यथैः ॥ वसन्ततिख्का छन्दः | अत्र 
ततः किमिति पनः पुनरुक्त्याऽनवीकृततवं तदाट--अत्रेति ! सर्वष्वथेयु ततः किमिव्येकेव- 
मागभग्बन्तसमावान्न नवी तमित्यथंः } पिष्ट पेषणन्यायेनाशाक्ति प्रकादयनेन वा सददयोद्रेजकलं 
दूषकतात्रीचम्। एकग्रकारका यामिघनेऽनवीक् तत्वं भिन्नधर्मप्रकरिणार्थाभिधाने नवीक्घ तत्वमिति। 



सप्रमोल्लासः। १५९ 

तत्त यथा- 
यदि दहत्यनखोऽत्र किमद्युतं यद्धि च गौत्वमग्रिपु किं ततः। 
खवणमम्बु सदैव महोदवेः प्रकरनिरेव सतामविधादिना ।} २५२ ॥ 
यत्रानुद्धिखिताथंमेव निखिलं निमीणसेतद्विवे 
सत्कषेपरतियोनिकल्पनमपि स्यकारकोटिः परा ॥ 
याताः प्राणभ्रतां मनोरथगतोमल्लंघ्य यत्संपद्- 
स्तस्यामासमणीक्ृतारमष्ु मणेरइमत्वमेवाचितम् ॥ २७३ ॥ 

अत्र “छायामात्रमणीकृतादमस्ु मगम्तस्याश्मतेबोचिता इति सनियमत्वं 
वाच्यम् ॥ _ 

वच्त्राम्मोजं सरम्बत्यधिवस्ति सदा शोण एवाधरस्ते 
वाहुः ककुतस्थवोय स्मृतिकरणपदुदेक्षिणस्ते समुद्रः ॥ 

नवीङ् तं दर्चवति-तत्त यथेति । रतां नाधुनःमविपःदित विपाठयून्यता मङ्दिरेव 
त्वमाव एव नाद्चर्यकरी तत्र दष्टान्त्चनो पम'नमूतं वाक्याथ पन्यन्यनि--यदौति,। 
यथानलो वहिर्यटि दहति । अचान्नेर्दाद्कनवे किमद्ध तं किमःद्चय् त्वा माविकत्वानाद्चय्- 
मिति मावः नादुुतमित्यथः । यदि च अद्रि गौरं गुरत्वमत्ति कि ततः ठदपि स्वासा 

कत्या्रद्युतं महोदधेः असु सदैव ख्वणं क्षारं अतस्तदपि त्वाभाविकत्वात्राद्सुतमित्यथः | 

मालारूपा प्रतिवलूपमाऽच्रारङ्कारः । द नविट्म्वितं वृत्तम् 1 अत्रैक एवाद्वयांमावल्पः पयव- 

सितोऽर्थः किमदूमुतम् किं ततः सदैव प्रक तिरेवेति भङ्गिमेदेन परकारभदेनोक्त इति नवीश्च- 
तत्वमिति वोध्यम् | २७२ ॥ 

सनियमानियमविरेषाविशेष्परिडत्ता इत्यत्र सनिवमाठिभिश््वतर्भिः परिडत्तपदान्वयात् 
सनियमपरिद् तादिचतुष्टयं रम्यते परर दिद्च सनियमानिवमयो्विशेषाविदोषयो च्च तत्र सनिय- 
मपखित्तः सनियमेन वक्तुमुचितोऽनियमस्वेनोक्त स्तयुदष्दरति-यत्रेति। यत्र यर्सिमिदिचन्तामणौ 
सति एतन्निखिलं सक॑मपि विघे्र्यणो निर्माण जगत् अनदिखितोऽविावितो थः प्रयोजनं यत्य 
तथासूतमेव अप्रयोजकमेव भवतोति दषः । किच्च यत्र चिन्तामणौ उक्तस्य प्रतिवोगिनोऽवधेः 
कत्य चित्कल्पनमपि परा न्यक्कारकोटिः अवक्ञायाः परा काष्टा सर्वाकष्टतया यक्किञिन्नि- 
रपितोत्क £कथनत्यापकषरहेतुत्वादिति भाव. } किञ्च यत्संपटः यस्य॒ चिन्तामणेगुणनिवाना- 
दिनम्यत्तयः प्राणभरतां मनोरथगतीरभिखपत्ञ्याराद् उज्नव्यातिक्रम्य याताः प्राणिमनौगोचस 

अपि न भवन्ति तस्य मणेस्चिन्तामणेसमासेन ईषत्छछरणेन मणीक्ृता अमणदोऽपि मणितेन 
कल्पिता येऽश्मानः प्राणास्ते ु  मथ्ये अद्मत्वमेवो चितम् अद्मत्वव्यवद्धार एवोचितो नतु 
मणित्वव्यवहार उचित इत्यथः । चिन्तामणराभासेनेव मणीङ्ृवैः पष्रणेः सह चिन्तामणे- 
गणने चिन्तामणेरेव वरं पाषाणत्वमस्तु तथान्तु मणित्वमिति सोपहासान्योक्तिसियम् ॥ 

शादंखिक्रीडितं छन्दः ॥ अवराऽन्योक्तौ आमासमात्रेण मणीकतेषु इति सनियमत्वं वक्तु- 
मु चितम् निन्दनीयानां मणीनां गुणान्तरव्यावतनेन निन्दातिश्चयप्रतीतेः | अनियम तुन 

निन्दनीयानां मणीनां युणान्तरव्यवच्छेदप्रत्ययः | तस्माच्छायामाच्मणीकृतादमसु मणेस्तस्या- 
शमतैवोचितेति पठनीयं तदाह--अत्रेतिं | ॥ २७३ ॥ 

अनियमपरिवत्तमु दाहरति--वक्त्रेति । मोजप्रचन्धै राजानं प्रति सगधस्योक्तिः | हि 
अवनिपते ! ते तव अस्मिन् स्वच्छं पवित्रमेव स्वच्छं निमलं तादृशे मानसं मानसाख्यं सर- 

स्तस्िन्सति अतः अम्यन्तरे अग्खुपानस्याभिल्यषः इच्छा कथं मवतीति दोषः! जला- 
धारतया तब पिपासाऽनुचितेति भावः । अनौचित्यातिशयं प्रतिपादयितुमाद-वक्त्रेति | 

ते तव वक्चाम्भोजं मुखकमलं कमं सरस्वती वाण्येव सरस्वती नदीविदोषः सदा अधिव्तति ते 



१६० नागेश्वरोटोकोपेते काव्यप्रकारो 

वादिन्यः पादवमेताः क्षृणसपि मवतां नैव युडचत्यभोक्ष्ण 
स्वच्छऽन्तमानसेऽस्मिन् कथसवनिपते ! तेऽम्बुपानामिखाषः ॥ २७१ ॥। 
यत्र ज्ञाण एव इति नियमा न वाच्यः॥ । 

यामां उयामलिमानमानयत भाः ! साधर मषीकषूचंके 
सन्तं तन्त्रमथ प्रयुज्य हरत श्वेतोर्पलानां श्रियम् । 

दरं चूणयत क्षणाच्च कणशः कृत्वा शिापटके 
येन द्रष्टुमहं क्षम दशदिशस्तद्रक्त्रमुदराकिताः ॥ २७५ ॥ 

_ अत्र “उ्योत्स्नाम् इति इयामाविशेषो वाच्यः ॥ _ 
कल्लोरवेलि तदषत्प र्पग्रहे रत्नान्यमूनि मकरयादय ! मावमंस्थाः |) 
कि कौस्तुभेन विदहीता मवतो न नाम याच्ञा्रसारितकरः.पुरुषो तमोऽपि २५६ 

जत्र एकेन करि न विद्धितो भवतः स नाम इति सामान्यं वाच्यम् ॥ _ _ 

तवं यधरः अवरो: सोणो रक एव शोणो नदविदेषः ॥ ते तव बाहुः दश्चिणो दानदक्षः 

सव्येतसयो वा म एव दभ्िणः टन्निणदेडस्थः स्युद्रः सद्रया राजचिहमूतया सहित एव सयुद्रो 

जलधिः कीटो वाहुः काुनत्थत्य रामल्य वीरथस्मृतिः पराक्रमस्मरणं तस्याः करणे उत्पादने 
पटुः समर्थ. मसु्रो-पि तेतु्धनद्रामस्व स्ववन्धनकवृखन रामवीयस्मारकलवत्तथामूतः एता 
वाहिन्यः तेना एव वादिन्यो न्रौ नवतः पाद्व क्षणमपि अमीक्ष्णं निरन्तरं नव मुञ्चन्ति 
नेव त्यजन्तीत्यथ. | चग्धरा छन्दः ॥ अत्र शोण एवेव्यवधारणमनुचतम् अन्यजलशय- 
व्याद्नेः परिासा-नौचित्यातिद्चवप्रतिकरृट्वःदित्वनियमपखिित्तवं तगाह--अत्रेति । 

विने वपन्ति ् तनदाहरति--इय!एमासिति । विद्धद्ाटभमङ्ञिकायां राज्ञो विद्याधर-मह्ल- 
देवस्वोक्ति. ॥ मोः परिजनाः ! वव सान्द्र निविडः मघरोकरूचकेः मघीथुक्त तूल्काभिः श्यामां 
रात्रि द्यामल्िमानं द्यामल्तामानयत प्रापयत अथ अथवा मन्तरं तन्त्रं च प्रयुज्य ख्वेतो- 

तलानां भिवं शोभां हरत नायत | चद्स्येव रातरिदवेतोत्यर्योः शोभादेतुतवात्तं दे 
चन्द्रमिति चन्द्रं च चन्द्रं वा शिकपद्के विपल्पप्राणपरुके कृत्वा निधाय क्षणात् कणः 
चूर्णयत येन एंविधकरणेन अह ठस्वा मृगाङ्कवत्या वक्तरमेव सुद्राकः सद्धातो यापु तथा 
भूताः दन्च दिशौ द्रष्ट अवलोकयतु क्षमे दक्नोमीत्यथः ॥ मावनोपनीतं तन्मुखं दशासु 1द 
पद्यतो मम ॒चन्द्रादिभिखदीपकतया सन्तापकैः क्रियमाण प्रतिवन्धमुक्तरीत्याऽपहरतेति 
भावः ॥ शादृखविक्रीडितं छन्दः ॥ अत्र व्योस्स्नीरूपरात्रिविदोषस्य विवक्षितत्वाद्विेषत एव 

तदमिधातमुचितम् अन्यथा श्यामा स्याच्छुर्का निदऽत्यमरच्छयामाशव्द्स्य निशासामान्य- 
वाचितया तद्विदषस्य प्रतीतौ विम्वापतेस्तदाद--अत्रेति ॥ २७५ ॥ 

अविदो प्रपर तमदाहरति-कल्छोत्ञति । मष्टय्दातके पद्यमिदम् । दै मकरायल | 
समद्र { त्वं कल्लोतै्मर्मिभिरवहटिता या दृषदः पापाणास्तासां पर्षय्र हारैः कटोरताडनेः 
अमूनि स्वाश्चितानि रत्नानि माऽवमंस्थाः मा तिरस्कुर, ऊत इत्यत आह-1कमिति । 
नामेति प्रसिद्धौ भतः कोस्तुमेन तदाख्यस्तनेन पुरुषोत्तमः श्रीकृष्णोऽपि पुरुषशष्ठोऽपि च 
याच्ञां प्रसारितः करो येन तादद्यः किन विदितः अपि तु याचकः कृत एवेत्य : || वस- 
न्ततिल्का छन्दः ॥ अत्रेकेन सनेन एवंविधोकषलामादन्येषामपि सत्नानामवमाननं नोचित- 
मित्य्थो विवक्षितः स च कौस्तुमेनेति विदोषतोऽमिधानेन निरवंहति कौस्तमस्योपकारकत्वेऽपि 
अन्यरत्नसामान्यावमानननिषेघायोगात् कौस्तमस्य र्नसामन्यान्तगेतत्वेनाप्रतीतेः अतः 
सामान्यपरिवृत्ततवं तदाह--अत्रेति ॥ २७६ ॥ 

“साक: आकां्षया सद वतते इत्यथः । साकाक्षत्वं च “भनुपात्तार्थाकाड्क्षाविषया- 



सध्रमोल्लासः। १६१ 

अर्थित्वे प्रकटोक्तेऽपि न फड्प्राप्निः प्रभो ! प्रत्युत- 
दरह्यन् दाशरथिविरद चरतां युक्तस्वयाः कन्यया 
उत्कषव्छ परस्य सानयल्लसोकविखंसमं चात्मनः 
स्मीरत्नब्च जगत्पविदशमुखा देवः कथं मृध्यते || २७७ ॥ 

अत्र खोरत्न ““मुपेक्षितं” इत्याकाश्चति ।। नहि परम्येत्यनेन सम्बन्धो योग्यः $ 
आज्ञा शक्रशिखामणिप्रणयिनो शाच्राणि च्चुनवं 
भक्तिभूतपतौ पिनाकिनि पदं लङ्केति दिव्या पुरी ॥ 
उत्पत्तिद्र हिणान्वये च तदहो नेरवरो भ्यते 
स्याच्चेदेष न रावणः क्र तु पुनः सवत्र सर्वे गुणाः ॥ २७८ ॥ 

अव्र “स्याच्चेदेष न रावणः” इत्यत एव समाघ्यम् । 
श्रतेन वुद्धिव्यसनेन मूखेता मदेन नारो सलिरेन निम्नगा ] 

थकत्वम्ःः तयु गदरति-अ्थिंत्व इति । वीस्चरिते सीताप्राप्िनिरादास्य भाल्यवत्त उक्तिः) 
अथि याचकत्वे ग्रकरीक्रतेऽपि प्रथो: रावणस्य फल्प्राप्ठिः सीदाटःमो न | केडलं फल 
प्राध्ठिरेव, किन्तु वेपरीत्यमपीत्याह-पत्युतेति । विपरीत दह्यन् ताडकावधादिना द्रोहं कुवन् 
विरखदडचरितो यन्नादिसंरश्चकौ टदारथिः रामः तयां प्राध्व मानवा कन्यया सीतया युक्तः संयुक्तः 
स्वप्राथितं स्वय न ख्ब्धं किन्तु डाचुणेति वैपरीत्यम् एव सति परस्य गत्रौः रामस्य मानयश- 
सो दत्कप्र्च आत्मनो विख सनमवमानन् ल्लीरत्न सीताख्यञ्च जगतां पतिः देवो विजिगीषु- 
ट मुखो रावणः कथं मृष्यते श्रमते न कथंचिदपोत्यथंः || शादलख्विक्रीडितं छन्दः ]} अचर. 
साकांक्षि तत्वं दरयति-अन्रेति } श्रीरत्नमित्यस्याथः उपेन्नितुमित्यस्या्थमाकांश्चति अन्यथा 
कथं सृष्यत इत्यनेनामर्षा्थकेनान्वयप्रसङ्धः नदि चरीरल्ने एवामषंः किन्तु तदुपेभ्रायाम् । ननु 
परस्येत्यनेन सम्बन्धात्परल््नीष्वमर्घो युज्यत एव तथा च न्त्रीरत्नस्य नाऽमषायोग्यत्वमित्याखंक्य 

निषेधति-नदहीत्ति ! परस्येत्यस्योत्कषैण सह जनितान्वयतरोघत्वेन निराकांश्चत्वादिति भावः |! 
अपदय॒क्तः अपदेऽस्थाने युक्तः सम्बद्धः ।! प्रकृतार्थविरद्धा्थकपददाल्््विमपदयुक्तत्वम् 

तदटाहरति--आज्ञ ति ¦ वारुरामायणे जनकं प्रति शतानन्दस्योक्तिः |] यत्य रावणस्याज्ञा 
शक्रस्य रिखामणेः प्रणयिनी प्रिया रिरोधायां यस्य शास्त्राण्येव नवं नूतनं चद: शाखरहष्टये- 
वाचरणात् तथा मृतपतौ सकल्श्राणिनामीश्चरे पिनाकिनि हरे भक्तिः 1 तथा लङ्केति प्रसिद्धा 
दिव्या उक्छृष्य पुर पदं निवासस्थानम् द्दिणान्वये ब्रह्मणः कखे चोत्पत्तिजन्म तत्तस्मादहौं 
आश्चयम् इईदक् उक्तगुणगणदुक्तो वयो न रम्यते दुललैम इत्यथः । एष रावणः रावयति पीडा. 

जननेन लोकानाक्रन्दयतीति तथामूतश्वैन्न स्यात्तदा क्व नु पनः सवच जनं स्वे गुणान 
क्वापीत्यथः | रावण एव॒ स्वगुणशाल्ितयोक्कष्टा स्यात् जगटक्रन्दकारत्वेन ठु चठ्वता 
दोषेणाःयसुपेक्ष्य इति भावः ॥ शदर्विक्रीडितं छन्दः ॥ अत्र आश्यम् एकोऽपि गरीया- 

न्टोपः तमग्रमपि गुणग्रामं दूषयतीति चूणिकासाहाय्येन रावणोपेश्षेऽ विवक्षिता सा च स्याचे- 

देष रावण इत्येतावतैव सम्पन्ना रावणपदस्य जगदाक्रन्दकारित्वरूपा्थान्तरसक्रमितवाच्यत्वात् 
अतः स्याच्चेदेष न रावण इत्यैव काव्याथंसमाम्तिदचिता तदनन्तरं क्व नु पुनः इत्यभि- 
धानं समावाने पयवस्यद्विवश्नतां रावणेोपेश्नाप्रतीति स्थगयतीति अपटयुक्ततन्तदाह-अत्रे ति | 
समाप्यं पद्यमिति रोषः } न त्वग्रे वक्तव्यमिति सावः ॥ २७८ ॥ 

सहचरभिन्नः सहचवरेषु सममिन्याहृतेषु सहचरेभ्यः समभिव्याहुनेभ्यो वा भिन्नौ विजा- 
तीयः एवञ्च सममिन्याहतविजातीयार्थकत्वं सहचरभिन्नत्वं तदुदाहर त-श्रतेनेति । श्रुतेन 

११ का० भ्र 



९६२ नानेश्वरोटोकोपेते ऋाव्यत्रकाशे- 

निशा शञाङ्कन धृत्तिः समःधिना नयन चालक्रियतं नरन्द्रता | २७९ ॥ 

अत्र श्रनादिभिरन्कः सद्वरितेत्यं यनमृखतयोर्जिङ्षटयानिन्न्वम् । 
खग्नं रागावनाङ्या !} २८० ॥। | 

इत्यत्र विदितं ते ऽसित्वन्यनेन श्स्वस्मापमरतीनि विरुद प्रक्दड्यते । 

प्रयल्नपरिवःधिनः स्तुर्तिमिर्य शंप नश्य 
मकेनवम्पण्डवं शुवनमच्र नःसामक्न् । 

इयं पप्रिसम प्यं गणक्रथाञ्य दवतष्ट 
मैन रिपुकानन"तिुरगद्य भारो युवः ॥ २८१ ॥ 

अत्र “दितः प्रयत्नेन वःध्यनेः-इति दिघेयम् । यथा वा-- 
यातहारतया जगद्विषधरैगश्वास्य निःशोषितं 
ते मस्नाः पुनरभ्चनोयक्रणिकानोतरत्रतंव हिं भिः । 

पि क्ररचम्रचर्मवसनंर्नीनाः क्षयं द्धक 

याल्नेण शालश्रवगेन चा उुद्धिन्लन्छयते रदं सर्व॑ योज्यम् व्यननं व्युताहि मदो यौबनादि- 
खन्मा निम्नगा नदी धृननिः वैदम् नमापरिधर्मचन्ता योगौ अ नयो नीतिमाग. नरेन्द्ता 

र्ञत्वम् । दियददनः न्स र. ! सखम क्स् अचर भृतद्ुदधवादम्य उच्छदभ् 

सदचरेभ्यो व्यननननयोर्किएनया वेल दीयन्यसिन्याद-अतेति ¦ सटचरिनां हि प्रावश 

एकन्पतयः न्दपानुपदेयन्व व्वाज्यन्ठ ठः पतोयेत त्था !ह श्ुतादिसमानदयादागरण मुखस्य 
व्यसनं कर्नव्यमिन्यदि न्यात् व्यसनःदिरमव्याहारेण बुदधिशाटिनिः श्रुतम त्याज्यं स्या- 
दिति एतदेवात्र उप्रकतन्दीजम् 1! २५९ | 

ग्रकाशितवि परक्शतो व्वश्चिनः विरो विवक्षिताथस्य प्रतिद्न्स-शं यन =. | 

तथाच प्रतिपादितववश्नाथवरोःपरव्यन्नकःथकत्व प्रकदरविन दत्वम् || सद्वरमिन्ने पदा 
शस्यैव तथात्वं अचरन् वाक््याध्सयेति ततौ भेदः तदुद्ःद्त-छ्द्रमिनि। अत्रेगेलतति 
अयाल्यातमिदम् | अत्र विदित तेऽ्त्विति वक्वस्याथां न्््मीत्ततो-पनर् ने राजन्नुत 
विरोधिनमथं प्रशयतीति प्रकारिनविन्ढन्वमत्याद-अत्रात | विच्डप्रकादनमवं दुष्क 
दात्रीजमिति नित्यो-वं डोषः |} २८० ॥ 

विध्यनुवादावुक्त इति सूदेन विष्यदुक्तोऽरेवादा्ु्चति दोषद्रयणुकम् | ठ 

विध्ययुक्तोऽयुक्तविधिः विवेरयुक्तत्वं च अविधेयस्येव विधेयत्वेन अयुन्छक्रमतया वेवि द्विवध- 

स्तत्रादमुराहरति-प्रयस्यलि ! वेणीसदार दुयावनं प्रति अश्वस्थाम्न उक्त. । दं राजन् | 
सन्य त्वं निशां राचि व्य्व रोषे निद्रासि) वतमानक्नामीप्ये इवि मविष्याति स्ट | 
कीदरास््वं लुतिभिः वैतालिकिस्तवैः प्रवत्तेन परिवोधरितः प्रत्रोधितः तथा निद्रायति यथैवं 
प्रतिवोवनीय इत्ति जव.) अद्य युवनमकरदावं श्रीक्रप्णरहित पाण्डवं पाण्डवश्च राहत 

निःसोमकं निता: सोमकाः पाचाल यस्माचथामृतं च यतः करोमीति दोपः} अद्य दौरा 
छिना वाहूवल्शयालिनि' वीरश्षतरियाणां इयं रणक्था संग्रामवातां परनमाप्यतं दृर्तस्तु संग्राम 
इति भावः | अद सवः प्रथिव्याः वसेत् दग यानु कीदशः रिपुरूपेण काननेनातिगुच- 

रििथः | कालान्तसकतंव्यत्वसं मावनायाः सवयथैव निसयाप प्रतिपादमनचेन्युक्तिः ॥ परथ्वी छन्दः | 
अत्र पाण्डवभ्येनाद्याकयधि तवनिद्रा नामूदेव अद तु सया मित नि-दंकतया निद्रा 
णत्वं वेताल्कस्ततिमिः प्रयत्नेन वोध्ये इति तान्पव्रन् एवं च शवितस्वं प्रयत्नेन वोष्यरसे 
इति विधियुक्ते न तु शेपे इति शयनस्य यन. चयित एव बोध्यते न ठु बोवितः शेते इ 
सक्ताय तवम् तदाह-अचरठि)) २८१ ॥ 

दितीयमृगहरनि--त्रातेति ! महय्दातक्रे प्यमिदम् | विषैः सपः वाताहारतया 
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दम्भस्य स्फुरित विदन्नपि जनो जल्मो गुणानोहते ॥ २०८२; 
अत्र चाताहारादि त्रयं व्य॒क्रमेण वाच्यम् | 

अरे रामाहस्तामरमभपटश्रेणिशरण 
म्मरक्रोडातीडारमन ! विरहिप्राणदमन । 
मगेहसोन्तम ! प्रषरूद खनो खोत्पसखे 
सखेदोऽहं मोह इछथय कथय कन्दुवन्दना | २८३ ॥ 

अत्र “िरहिप्रःणदमन इति नानुवाद्यम् ॥ 
लग्नं रागाव्र ताङ्ग्यत्यादि ।। २८४ ॥ 
अत्र ्रिदितं तेऽस्तु इत्युषसंहृतोऽपि तेनेत्यादिना पुनरपात्तः | 

हन्तुमेव प्रवरस्य स्तन्धस्य विवरषिणः | 
यथास्य जायते पातो न तथा पुनरन्नतिः । २८५ | 

नका = "क [1 

वायुमश्षणव्रतधारितया आश्वास्य मवरं विश्वाससुत्या्य जगन्नि-दपितं नादितं जगन्ति मिष्यो 

घयितुनव वाताद्ारत्वमाचरितमिति भाव. । ते पुनर्विषधराः अश्रतोयकशणक्ापान्पं त्तं येषां 
तादेः मेषजव्विन्दुमत्राहारे. वर्दिभिमंयूरे्रस्ता नभ्निताः मपान्मनितुरेव अभ्रतोयकणि- 
कायाः पानत्रतमाचरितमिति भावः| तं वर्हिणोऽ्पे क्रूः कृक्दा यचमुरोध्ित्रम्रगत्य चम 
तदेव वसनं येषां तथायृतेः छ्व्धकैः व्याधैः क्षयं नाल नीताः प्राविता: | वहिमारणायेव 
चर्मधारिरिताचरणभिति मावः युक्तोऽयमथ इत्याह-दम्भस्येति ! जाल्मीऽन मीकष्वकारी मूं 
जनः परपरतय: शाव्येन धमाचरणं दम्भः तम्य सुरित चेष्टितं परदिसास्यं विदन्नपि जा- 
नन्नपि गुणान्वामिकत्वादीन् ईहते मम्भावयति दार्नक्रष्यति केपः) अव्राथन्तरन्यासोऽलं- 
कारः | अन्न चमवक्षन मघतोवकणिकापान वा बुमुश्रम चद्युत्तरोत्तर तीव्रमिति तक्तमेणेव 
विधिय॑क्तः तटन्यथाकरणनायुक्तक्रमतया विष्यवुक्ततन्तदाद-अत्रेनि ॥ २८२॥ 

अनुवादायुन्छ- अयुक्तानवाद्ः | अवुक्तं चात्र विष्यननुरुणत्वन् 1 अदुवादश्च मिद्धस्य 

पन्यासः | तमुदाहरति--भरे इति ! नीलले प्रति विरदिण. पूरव उक्तिः} अरे 
सखे ! नीलेयछ अहं खद टेन्यतदितः अस्मि अत इन्द्वदनः क्व ठत् कथय मदीयं मोहं 
दटथय रिथिर्टीक्रुर । काद्शः रामाया: वुन्दयां दत्तस्याभरण अदहकारभूत ! अनेन तदा 
गमनत्य तच सस्नावना ष्वानत | पनः मनटश्रणररण { अमस वुटीगृदहः भूत ! पनः स्म् 

रक्रीडत्रीडाशमन ! उद्ीपकतया कामकोतुकचपाद्मन ! | अनेन मदनोपकारकत्वं ध्वनि- 
तम् ! पुनः विरहिप्राणदमन ! स्मरसपक्चत्वेन वियोगिप्राणसासक { पनः सरोहंसौत्तस सरः 

रेष्ठमूषण ! पनः प्रचलानि मन्द्मारु तेन चचलानि दलानि पत्राणि यस्य॒ तथाभूतेत्यथः 
शिखरिणी छन्दः } अत्र विरहिणः पुरुषस्य स्वमोदृद्ट्थनप्राथनायां विरद्प्राणदमनत्वेनानु- 

वादो न युक्तः विरदिविरोधित्वेन तन्मोदश्छथनायोगात् विधिविर्दधत्वमेव दुधकतार्बंजमिति 
नित्योप्यं दोपत्तदाह-अत्रेति | २८३ ॥ 

त्यक्त पुन.स्वीक तः |} पूव त्यक्तोऽनन्तरं पुनःस्वीकृतः पुनव्पात्तस्त मुदाहरति-रुगन- 
मिति । व्याख्यातमत्रैव अच न किंचिद्रणयति इत्यन्तेन कमंकारकेण विदिरक्रियान्वये समा- 
प्तेऽपि भरव्येभ्य इत्यादिना पनः कमकारकाभिधानमितित्यक्तयु न.स्वीकृतत्वम् ! समाप्तपुनसात्त 
त पूर्वोक्तस्य कारकस्य विदेपणदानमिति भेदस्तदाह-अत्रेति ! लोके यथ] त्यक्तस्य भश्यादे 
एनरुपादानं वेरस्यमायहति तथा सदहृद्यवेरस्याधानं दुषकताधीजमिति निवोध्यं दोषः ॥२८॥ 

अद्लीटः व्रीडादिसमपको दोषमुदादरति-हन्तुमिति । इन्व दिसां सग्तक्रियारूप- 
योनिताडनं च कर्ठुमेव प्रवृत्तस्य स्तन्धस्यानम्रस्य निष्कियोद्रतस्य च विवरेषिणः परदो 

घन्वेषिणः स्रीवरांगमध्यान्वेषिणश्च अत्य दुष्टस्य लिगस्य च वथा पातोऽ्पचयः बीरत्याग- 



१६४ नारोश्वरोरीकोपेते काव्यप्रकाशे - 

अत्र पुं्यल्जनस्यापि प्रतीतिः | 
यत्रैको दोपः प्रद्षातस्तच्न दोषान्तराण्यपि सन्ति तथापि तेषां तत्राभङृतला- 

सकाशन न कृतम् । त 

क्णौवतंसादिपद् क्णघ्वनिनिर्भित्तिः | सन्निधानादिबोधनाथम् । जवतसादीन 

कर्णाद्यामरणान्येवोच्यन्ते, तत्र कणादिशब्दाः कणा दिस्थितिभ्रतिपत्तये ॥ यथा-- 
अस्याः कर्णावदंसेन जितं सवं विभूषणम् ॥ 
तथेव शामतेऽस्यथमस्याः श्रवणङ्कुण्डलम् ।! २८६ | 

अपू्वेमधुरामोदप्रमोदितदिशस्ततः ॥ 
आययुभू ङ्गमुखराः शिरःशेखरशालिनः ॥ २८०७ ॥ 

अनर कर्ण-श्रवण-सिरःशब्दाः सन्निधानप्रतोस्यथोः | 
विदो्णाभिम्रुखारातिकराठे सङ्गरान्तरे ॥ 

घनुव्याकिणविहेन दोष्णा विस्पुरितं तव । २८८ ॥ 
अत्र धनुःशब्दं आूदत्वावगतये । अन्यत्र तु- [| 

जनितरौधिल्यं च जायते तथा उन्नतिसुपचयः रागेप्रेकेण द्ट्ताच य ज जयन तमा उजतिख्पचयः सामेद्रेकेण टता च पुनर्न जाय जायत इत्यथः । 

अनर पुत्वञ्चनस्य पुरल्स्यापि प्रतीतेरदटोरत्वं तदाह--अत्रेति ॥ २८५ ॥ 

ननृते गोषोगादरणेु कियता एव दवाः, तथा _सत्यन्यरश्चणानां तेषु दर्गनादति- 
व्यासिः || अथ तत्र दोषान्तरण्वपि सम्भवन्ति तहिं किमिति न प्रकारितानीत्याशङ्काया- 

मग्रङ्तत्वान्नेति समादत्त -यत्रैक इनि ॥ 
अथ दोपाणाप्नेव विषयविशेषे यथासम्भवमदोषत्वे प्रतिषादयितव्येऽथदोषाणां सन्निधा- 

नसथमम्थदोषसैवादोपतलव प्रतिपादयतति-कर्णेत्यादिना । कर्णावतंसादिपदे कणादि- 

रब्दप्रयोगः सन्निधानादिवोधना थं कर्णस्थित्यादिरूपाधिकाथगरतिपत्यथं क्रियत इत्यथः ॥ सू 
व्याच्रमवततसेहि-आदिना दोखरादिपसियदहः ॥ तदुदादरति--जस्या इति ¦ अस्याः 

कामिन्याः कर्णावतंसेन कर्णामरणेन सर्व॑ विभूषणं जितं तथैवास्याः ्रवणदुण्डलमत्वथं शोभत 

इत्यर्थः ॥ अवावतंसपदेनेव च कुष्डल्पदेनेव च कृणश्रवणाभरणोक्तावपि कणादिपटस्य 
कर्णादिस्थितिव्यंजकतया न पनख्कत्वादि टोपः | २८६ ॥ 

न केवलं कर्णश्रवणपदयोरेवायं महिमा किस्लन्येषामपीत्युदादरणान्तरमाह-अपृवति । 
श्रपूवो छोकोत्तसो मधुरो हो च आमोदो गन्ध पुष्पाहिपरिमलस्तेन प्रमोविताः सुगन्धिता 

दिशो येः भूङ्घेम्र॑म्मखयाः सञ्जातदाब्दा: श्रमरक्ृतगुजारवघुक्ताः शिरःरेखराल्निः शिरो- 
मूषणदोभिनः पुरुषा आययुरागता इत्यथः ॥ अत्रापि रिखास्वापीडदोखराविति कोशात् 
शेखरणदेनेत शिरोभूमणोक्तावपि िर.पटस्य शविरःस्थितिव्यज्ञकतया न पनसकतत्वादिदोपस्त- 
दाह -अत्रेति | २८७ ॥ „ . ठ 

नन्निघानादीत्याटिदब्दाथं दर्खवन्तुदाहरणान्तरमाह--विदौणात्त । हे राजन् | दौ 

विदीणाः विभता- शरनिभिन्नाः पश्वादभिदुखा अनकृन्याः वशतां गताः ये अरातृयः शतरवस्तेः 
करल व्याप्ते भीषणे वा संगरान्तरे सग्राममध्ये तव ॒धनुर्ज्यायाः धनुमौ्याः किणो व्रणः स 

एव चहं छिगं यस्व तादृशेन ोप्णा वाहुना विस्छ्रितमित्यर्थः | अत्र मौवीज्या शिजनी 

गुण इति कोललात् व्याब्देनैव धनुगुं गोक्तावपि धनुःखव्दप्रयोगो ज्याया आरूट्वप्रतीतये 
तखतीत्या च किणस्य प्रहार तत्वमवगम्यते तदवगमे च व्ण॑नीयोत्कषं इति न पुनस्क्तत्वा- 
दिदोषस्ददाह--अत्रेति ॥ २८८ | 

य ठु आरदत्वप्रतीतिरूपं प्रयोजनं नास्ति तत्र न धनु-खन्दोपादानं तदाह--अन्यतर 
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यावन्धनिष्पन्द्मजेन यस्य विनिःरवसदक्त्रपरम्परेण ॥ 
का तगृहे निजितवासवेन छङ्कदवरेणापितमाप्रसाद्न् ॥ २८९॥ 

इत्यत्र केवर! उयाश्ाल्द्ः । 

प्राणेश्वरपरिष्वङ्कविश्चमप्रविपत्तिभिः ॥ 

मुक्ताहारेण लसता हसनोव स्तनद्वयम् ॥ २६० ॥ 
अत्र मुक्तानामन्यरस्नामिश्चितत्ववोध नाय सुक्ताशब्दः | 

सौन्दयं सम्पत्तारण्य यस्यास्तेते च विभ्रमाः ॥ 
घट पदान् पुष्पमाततव कान् नाकषति मा सखे { ॥ २९१ 

अत्रोकष्टपुष्पविषये पुष्पशब्दः 1 निरुपपद्। हि माछ रच्दः पुष्पखजमेवाभिधत्ते। 

(७८) स्थितेष्वेतरछमथंनम् ।॥ ५८ ॥ 
न खदु कणाववं खादि वञ्जघ नकाच्चौत्यादि क्रियते । 
जगाद मधुरां वाचं विशदाश्चप्शाछ्नोन् ।। २९२ 

त्विति । ताददगुदादरति-व्यात्रन्धेति } रुव इन्दुमती धरति दनन्दःवः उनः यस्व 

कार्तवीर्यस्य कारा बन्धनागारे निजितवासवेन च्छ्केदवरेण आपरसादत्य्रतादपवन्तसुषितं 
स्थितम् कीटमेन व्याया मो्व्यां यो उन्धौ वृन्यन तेनं ननष्वन्दा निष्किवा नृद्चषा सुजा 

त्य तथामतेन अत एव विद्योपतो निच्वत्तती वक्चपरपय मु वपक्ति वस्व तथामूतनंव्यथः ॥ 

पुरा कि जककरीडाथं स्वविल्ानिनीसाध रवावारियग्राह्षतितं कनवीय द्र रित सवण 

युद्धे जित्वा कार्तवी्ों निजचापवन्यन त कन्वति श्रीमद्रामायणीवः कथाऽजानुसधया ॥ उप- 

जातिष्छन्दः । अ्रारु्रवधरतीतित्पप्र योजनीमावादन् शब्डादुपादा नन्तदाह-अन्रेति | २८९॥ 

दाहरणान्तरमाह-- णेर् वरेति 1 स्तनय प्राणेश्वरस्य परिपष्वंग आगन ये विभ्रमाः 

नायिकाया दावभावमेदात्ते पा प्रतिपत्तििकजञनिसपखश्चितं लसता ओ्लोममानेन सुक्तादारण हस्त- 

वीव्युतयेश्चा ॥ सुन्ाहार् एव युभ्रतवात्स्तनद्र वस्य इान इत्यथः | अत्र हस्यच्छस्य मुक्तस 

न्टथशनःत्तरेऽपि न युक्ताशन्दवेयध्यन् पद्मरागादिरत्नान्तसमिश्रितत्वपतिप्रादननोदक्नायामरु- 

पयोगाचदाद-अत्रे ति ॥ ॥ 

दाहरणान्तरमाह-सौन्दयति । दे सखे ! मा वनिता कान्पदषान्नाकपति न व्च 

करोति अपि तु सविव, केव षट्पदान् वुष्यमाछ्व सां का वस्याः मीन्दयप्तस्पत्. सोन्दर्या- 

तिरयः तारुण्य जास्तिते ते अनुमवकवय्रा विभ्रमा हावम।वभदाः नन्तीस्यथः | अते नरपरप 

टान्माटादयण्दादेव पष्पल्चकूपरतीतेः पप्पपः- कष पष्पत्वे सक्रमि्तवाच्यन्त गह-अन्र ति। 

ननु रलमल शब्दम।टेन्यादिग्रयोगद्नार माखरब्दस्व पष्पलह्मात्रे चाक्र चन्न 

निरुपपदस्य तथात्वात् तटाह- निरुपपदो होति ।॥ २९१ | 

वेवं जितसमप्ार्थन इददाप्रयोजनस्य सवज वक्त शक्यत्वात् तथा च जवनक्राञ्च्याद- 

पटप्रयोगप्रसम इत्यत आह--स्थितेप्विनि । स्थितत्वं चादि प्रयोगविषयत्वम् मथनं युत - 

परदर्दनम् तथा च चमत्कारजनकतया स्थितेषु महाकविप्रयुकतेष्वेव हि पदेष्वेतत्समथनं न त् 

तवेच्छया पदमात्रे ताद च कणवतंसादिदद्मेव न॒ जघनकरंच्यादि । भ खल्विति ॥ 
क्रियते प्रयुज्यते मद्कविभिरिति दोष 

ननु वामनेन काव्यालङ्कारे जगाद मधुरां वाचसिस्यत्र जगादेति क्ूववोक्ताथ्वापि 

वाचमिति विशेष्यस्य नानर्थक्यं मधुरां विक्षदाक्चस्ाल्नीमिति विशेषणदानार्थं तदुषादानतत् 

अन्यथाऽनन्वयः स्यादित्युक्तम् तद्दाद्रणं निराकरोति--जगादेष्यादिना न युक्तभित्य- 



१६६ नानेश्वरीरोकोपेते काव्यप्रकारो 

इत्यादौ क्रियाविशेषणत्वेऽपि विवक्षिताथंप्रतीतिसिद्धौ “गताथेभ्यापि विशे 
ध्यस्य विशेषणदानाथं कविलसयोगः कायः -इति न युक्तम् ! युक्तत्वे व, 

चरणत्रपरत्राणरहिनाभ्यामपि दरत् | 
पादाभ्यां दुरमध्वानं व्रजन्नेव न खिद्यत ॥ २९३ ॥। 

इव्युदाहप्यमिति- 
(७६) ख्यतेऽथं निर्हेतोरुष्टता । यथा- 

चन्द्र गता पद्मगुणान्न सुकते पद्याधरित्ता चन्द्रमसौमभिख्याम् ॥ 
उमासुख तु प्रतिपद्य लोटा द्विसंश्रया प्रीतिमवाप लक्ष्मोः ।। २९४ ॥ 
उन्न रात्री पदमस्य सद्धोचः, दिवा चन्द्रमसश्च निष््रमल्वं खोकप्रसिद्धमिति तु 

न भुक्त इति हतु नापक्षत्। ध 

(८०) अनुकरखे तु सवषाम् ॥ 
सवां श्रतिकटुप्रभूतीनां दोषाणाम् | यथा- 

म्रगचक्घुपमद्राक्चमिव्याद्किथयत्ययम् । 
पडयेष च.गवित्याह सुत्रामाणं यजेति च | २९५ ॥ 

[1 ~" -~ ~ नक 
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न्तेन ¦} गताथत्य वदान्तरेणोाभस्य इति न युक्तमिति) किन्तु जगाद मधुरं विद्वान् 
विशदाश्वगस्ालि चति पठनेन नथु विदादाश्वरछाटि, च._वथा स्यात्तथा जगादेत्यादिरीत्या 
क्रिंयावित्तेपणतवः विवद्धिनाथप्र्तःतिनसम्भवाद्राचमित्यनथकमेवेति भावः | २९२} 

अत्र क्रियावेदोषणव्वं न यौम्यं स्वय तदुदाहरति--चरणेति । एपः पुरषः चरणौ चायते 
इति चरणच्दधपानद् तन् वत्परिवाण तद्रदिताभ्यामपि पादाम्यां ट॒तं दूरमध्वानं जन् गच्छन् 
न चिन्तने द्वन प्राप्नोतीत्यथः | अत्र चरणत्रत्यादिपादविगषणमेव न क्रियाविदोषणाह 
मिद्ुत्तरदेदमंयोगानुकूुख्पादविहरणा्थकेन व्रजघालुना उक्तार्थस्यापि पाटाभ्यामित्यस्य नान- 
क्यम् उक्त विदोपणटानाथंसपात्त्वान् ताह-इच्युद्ाहायमिनि । तथा च यत्र यदुपादानं 
विना विश्ेपणदानासम्भवेन विवदधितार्थप्रतीतिविघातस्तत्रैव गता स्यापि तस्योपादानं युक्त 
नान्यत्रेति सिद्धम् ॥ २९३ ॥ 

अथ निरहेतोरदुष्टत्वं गीतिङत्ेनाद--ख्यातेऽथेः इति । ख्याते तद्धेतुकल्वेन प्रसिद्धे उदा 
दरति-यथेति । मारसम्भवे पद्यमिदम् खोला र्मी: चन्द्रगता सती पद्मगुणान् सौरभा- 
दीन् न मुक्ते नानुभवति रात्रौ पद्मस्य संकरुचितत्वात् पद्माधिता दिवा विक्रस्तमलाभरिता सती 
चान्द्रमसी चन्द्रसम्बन्धिनीममिख्यां परमां शोभां न युक्ते उमायाः पाक्त्या मुखं त प्रतिपद्य 
प्राप्य दविसंभरयां चनदरपश्मोभयगतां प्रीतिमवयेत्यथः । उमामुखस्योभयगतगुणशोमाश्रयत्वादिति 
मावः } अत्र ररौ चन्द्रगताया ल्छम्याः पद्चगुणानुपमोगे प्मसंकोचो देतु: दिवा च प्चाभि- 
तायाः °न्द्रगुणानुपमोये चन्द्रस्य निष्प्र भत्वं हेतः ते चातिप्रसिद्धरेवावगम्येते इति न तदपा. 
दानपिकषेतिं न निदेषिहेत॒त्वोपस्तदाह-अच्रेति ॥ २९४ ॥ 

अथ पदादिदोपःणामपि कचिददोषत्वमाह--अनुकरणे स्विति! अनुकरणत्वं च 
सदटराराग्दमाजवोधतात्पयकोचारणविप्रयत्वम् तस्मिन्सकेषां भ्र तिकट्वादीनामदुष् तेत्य्थः | 
उदाहरति-खगेति । गृगचच्धपं मगनेत्राम् सुत्रामाणमिन्द्रम् अत्र प्रथमाघें शरगारव्यज्ञकेऽद्रा 
क्षमिति पद् श्रतिकट तृतीयपादे न केवल ग्रकरतिः ग्रयोक्तव्येति विरोधाद् गोपदं च्छुतिसं- 
र्ङृति चतुथपादे सुत्रामपदं काव्यादराविष्रयत्वाद प्रयुक्तम् परन्तु परोक्तानुकरणादेतेषामटष्टता 

~ क तिपादितदू षकतावीजस्य वैरस्योत्मादनरूपस्यामावादिति भावः ॥ २९५ ॥ 



सप्रमोष्लासः | १६७ 

(८१) वक्त्रा्यौचित्यवशादोपोऽपि गुखः कचित्कचिन्नोमो ॥५९॥ 
वक्तृ-प्रतिपादयय -उयद्--वाच्य-प्रकरणादीनां महिम्ना दोषोऽपि कचिद् 

गुणः कविन्न ठोषो न गुणः} नत्र वेद्ाक्रणादं वक्तरि प्रवादय चः रेद्रादौ 
च रसे व्यङ्गे कष्टत्वं राणः ऋ्मणादाहुरणम् । 

दोघोङूवेवीङ्समः क्थिद् गुणवृद्धयारमाजनम् |) 
कम्प्रत्येयनिभः कस्िद्त्र सन्निहिते न ते ।} २९६। 
यद्ा स्वामहमद्राक्षं पदविद्याविशारदम् | 
उपाध्याय तद्] ऽध्माष ससस्प्राक्चु च सम्मदम् || २५७ ॥। 

अन्तरप्रोतच्रहत्कपाटनलच्छ्करकणत्ककणप्रायत्रङ्ितभूरस्मूषणर = राघाषयन्त्यम्बरम् ॥॥ 
पीतच्छर्दितरक्तकद्मघनध्राग्मारघोराल्टस- 

द्रयालोटस्तनमारभंरववपुद् पद्धत धावति || =<> ॥ 

टदार्नः वच्वःठिमदम्ना दोषत्यातर क चिठनोत्सद्रस्गिनवादहोषत्वामावम्त्रम् 

कचन प्रक्रतररोत्कछत्वन् नान्ते रुग्व्यव्ड्रौ-दन्यद्-उक्तादौनि । वक्तादानाम् 

ओतचत्यवद्यातटनुनारान् नतं व्याक्येति--वक्त्रिति : दौयन्य रुणत्वं उुतरत्याह-तत्रेति । 

स्ववैयाक्रणन्व प्रतिपिपादयिप्रौ वक्त्यत्यथ. । रोद्राद अर्गदनां वास्कीमनसयो- पररेग्रहः ¦ कष- 

त्वमथत्य दरूहत्व शब्दस्य श्रतिकटुत्वं च वैयाकरण वन्रि कष्टत्वन्पदीपषरस्य गुणत्वसमु दाहं 

रति- दा वी{डलि : अस्मिन् मामे कौट लोका इति य्नस्यात्तरम् कश्चत्युरषः ठधाडः 

ववी धानुद्रयम् इडिति आग्मसतेः समः वतः रुणत्य पांडित्यदानसीय वराद. उद्धः समृद्धश्च 

अभाजनमनाश्रयः धातुपक्षि दीर्वीविवीदामिनि रुणब्रद्धिनिपयेन तेघ तथात्वम् कश्चित्पुरष् 

कि प्य्रत्ययेन निमस्तुल्यः सवनः प्रान षः | क्विद्रत्ययोपि तथाभूतः } यत्र यस्मिन् पुरे 

सद्चििन सर्मप्ये सति ते सण्रद्धी न अन्यन्यापि न मवतः क्रिप््रत्वये सन्निहितेऽपि लिट् 

मित्भरर इत्यच किंडति चेति निचत् युणट्रद; न मदते इत्य“. ¡ अत्र विखम्वेनाधप्रत्ययऽपि 

वक्तदयाकरणव्यत्पच्यतिदायग्रतीतरः परत्वमिति स्व. |} २९६ | 

वयाकरण प्रतिपा कष्टन्वरूपदपत्य रुणल्वदु टष्टराति -यदा स्वामिति | पदानां 

सिडन्तरूपाणा विद्या शाक्तं व्याकरणशासरं त्र विद्चःरटं निपुण त्दामहं यदाऽदाक्षं दृष्टवान् 

तदा उपाध्यायं गु दमस्मापं सादव्यात् स्तवान् चन्मदं हष समरप्राछ्च प्रावानस्मीत्यर्थः | 

अचर पदविय {बिद्ारदं त्वामिति वैवाकर्णत्व नय्योध्यत्वेन श्रतिकटुत्वरूपकष्टत्वं गुणः } वैया- 
कृरणसामाजिकस्य वक्तृव्युत्पत्तिन्ञानन चमक्क!रःन् गेपत्वानावः |} २९७ ॥ 

रसस्पव्यम्यमदहिम्ना श्रतिक्योर्युणत्वमुद हरति--अन्त्रेति ! वीरचरिते लष्मणकतृकं 
तारकाय) वर्णनमिदम् | का पूनरियं दर्पेण गर्णोद्धतं यथा त्था धावति! कीदशी 

अन्तरेषु पुरीतत्सु प्रोतानि ग्रथितानि बृहन्ति महान्ति यानि कपारानि दिरौऽस्यीनि नरकान 

जघास्थीनि च तान्येव क्रं यथा स्यात्तथा कणन्ति सश्ब्टानि कङ्कणानि करमूषरणान तदा 

याणि तद्रहुखानि प्रेखितानि चञ्चलानि यानि भूरिमृषणानि बहुमूषणान ग्रवयकाज्ञ दाद्न् 

तेषां सवैः शब्दैः अस्वरमाकाशमापोषयन्ती समन्ताच्छन्दायमानं कुवती तथा पूव पीतं 

पश्चाच्छर्दित वान्तं यद्रक्तं तदेव कटमः पड्कस्तेन घनो व्याप्तो युः प्राग्भारः उत्तरका 

यस्तत्र घ्रोरं यथा वथा उछछसन्तौ विपुरुतया व्यक्तं ददयमानौ व्यालोल वेगवछाचलन्त 

यौ स्तनौ तयोभारिण भैरवं भयङ्कर वयुः शरीरं यस्यासतथानू तेत्यथः ' अन्न काटनच्यब्द्स्य 

बीभत्छरसगतौजोगु णव्यद्धनाय वीमत्सरसव्यङ्ककत्वात् कष्टत्वं गुणः ॥ २९८ ॥। 



१६८ नागेश्वरोटोकोपेते कान्यप्रकाशे- 

चाच्यवशाद्यथा- 
मावङ्गाः ! छि बलिगतैः किमफठेराडम्बरे जम्बुकाः ! 
सारङ्घा ! मिषा ! मदं जथ ङि शून्येषु शूरानके॥ 
को पाटोपषञयुद्धटोत्कटसटाकोटेरिभारेः पुरः 
सिन्धुष्वानिनि हङ्कृते स्फुरति यत्तद्रलित गजितम् ॥ २९९ ॥ 

भत्र सिह वाच्ये परुषाः शब्दाः । प्रकरणवशाद्यथा- 
रक्ताशोक ! कृशोदरो क नु गत्ता स्यक्त्वानुरक्तं जनं 
नो देति सुधैव चालयसि किं वानावधूतं शिरः । 
उत्कण्ठाचटमानषटपद चटासङ्कटटदट च्छद- 
स्तत्पादाहतिमन्तरेण भवनः पुष्पोद्रमोऽयं कुतः ।। ३०० 1] 

अत्र शिसोननेन इपितस्य वचसि ¦ कचिन्नीरसे न गुणो दोषः । यथा- 
शीर्णघ्राणांचिपाणेन््र णिभिरग्वनघघरान्यक्तवोषान् 
दी्घीघ्रातानद्ौवैः पुनरपि घटयत्येक उल्लाघयन् यः 

वाच्यमदहिम्ना कषत्वस्य गुणत्व गहरति-मातङ्घा इति । दे मातङ्गाः ! गजाः ! वल्ि- 
तेर्मतिविरतरैः किमुप्रयोजनभिति रषः ! देजस्बुका. ! श्रगालाः अफलेर्व्यथः आडम्बरेगंजिते 

किम् ! तथा हे तारङ्गः ! खगाः मदिषाः अर्वटुलायाः मदं किम् किमर्थं व्रजथ शून्येषु 

जल्वद्रहितेषु के न यूर अपि ठु सवेंऽपि ! किं तर्हिं सार्थकं तत्राह-कोपेति । कोपस्य आटोप 
उद्रेकस्तन समुद्धया उत्कटा उच्थिताः सटानां ग्रीवासेम्णां कोय्योऽग्रमागा यस्य तथाभूतस्य 
इभारेः सिहस्य सिन्दुध्वानिनि समुद्र इव ध्वनिशाणिनि ताददो हङ्कृते दृद्कारे पुरः उप्र 
स्फुरति सति यद्ध्जितं तदेव गर्जितं सफरगजितमित्यथः ! अन्न सिदे ओजस्विनि वाच्ये 
तन्निष्ठो जोगुणप्रकाशकाः दीधंसमासविकटवणा अनुगुणा एव न दुष्टा इत्याह-अत्रेति ॥२९९॥ 

प्रकरणमदहिम्ना कष्टत्वस्य मणत्वमु हरति ~रक्तेति । विक्रमोवंशये पुरूरव स उक्तिः । 
हे रक्ताशोक ! वृक्षविदेष ! अनुरक्तं जनं मद्रूपं त्यक्त्वा कृशोदरी उक्छीक्त नु गता 
वातचालितां तदग्रशाखां दृष्ट पुनराह-नो रेतोति । इतीत्यनन्तरं सु चयितुमिति शेषः| 
चातेनावधूतं कम्पितं दिरः मुधेव वृथेव कि कुतः चाख्यसि 1 मिथ्यात्वं समथयति-उत्क- 
ष्ठेति । तस्याः कृशोदर्याः पादादति पादवघातमन्तरेण विना मवतस्तवायमदृष्टपूवः पुष्पो 
दूगमः पुष्फेदयः कुतः कथं जातः स्रोणं पादाधातादशौके पुष्पोद्गम इति कविप्रसिद्धः | 
कीदशः पुष्पोद्गमः उत्कण्ठया ओत्युक्येन घयमाना युक्ता मिलिता बा ये षरपरदस्तेषां या 
चय समू हस्तस्या यः सघनन गाटमिल्नं तेन दष्टाः खण्डि तश्छद्ः पचाणि यस्य तथाभूत 
इत्यथः । अत्र मिथ्यारियेऽवधूननेन, कोपप्रकरणम् तदौचित्याक्तष्टतवं गुण इत्याह-अत्रेति । 
दीघसमासविकटवणयोः करोधप्रकप्रद्यो तकरत्वेन गणत्वमिति माव. | ३०० ॥ 

चिन्न दोषौ न गण इत्यस्योदाहरणं प्रदयन्नाह-क चिदिति | नोरसे श्रगायदि- 
रखुयुन्ये । यथेत्यु दादरति-शोणघ्राणेति ¡ मयूरकविकृते सूयशतके सुरयेम्तुत्तिरियम् } 
तस्य घर्मारोः सूयस्य ध्रणयः किरणा वो युष्माकं च्रंदसां पाप्मनां विघातं शीघं धिदघतु स 
कः य एकरोऽसद्ायः सन् शीण विदीणं प्राणां्रिपाणि। येषां तान् तथा बणिमिव्र॑णयु क्तेः अपघ- 
नरद्धः दोषावयवैः उपरक्षितान् अत एव घय वच्वद्रारिष्वनिस्तद्दव्यक्तो वणप्रतिमारषितो 
घोषः उब्टो येषां तान् अथवा अधेः पापसमू टैः दी्घाघातान् दटव्याप्तान् गच्त्कुिनो 
अनान् उछ्ाघयन् नीरोगीकुवन् पुनरपि घययति भूयोऽपि नवीकरोति कीटस्य षमशि 



सप्रमोह्लासः। १६९ 

घ माशोस्तस्य वोऽन्तद्विगुणघनधुणानिष्ननिर्विष्नवृत्ते- 
देत्ताघाः सिद्धसर्ह्दघतु घृणयः शीघ्रमंहा विघातम् ॥ ३०१ ॥ 

अप्रयुक्तनिहताथौँ इरेषाद्ावदुष्टौ । यथा-- 
येन ध्वस्तमनोभमवन वलिजञित्कायः पुरा श्ौक्तो 
यश्चादुवृत्तमुजङ्गहारवखयो गङ्खां च योऽघ)रयत् ॥ 
यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स सख्यमन्धक्रक्षयकरस्त्वां सवदोमाधवः ।। २०२॥ 

अत्र माधवपक्षे शशिमदन्धकक्षयजब्दावपयुक्तनिहताथो । 
अच्छलं क चिदूगुणः । यथा सुरतवारम्भगोध्ठ्याप् , द्रयथः पदः पिह नयेच 

रहस्यवस्तु" इति कामशाद्चस्थितौ- 
करिहस्तेन सम्बाे प्रविदयःन्त्विखाडिते |! 

अन्तह दये द्विगुणा बहला घना निविडा या व्रणा कृपा' ठनिघ्रः तदायत्ता निविव्ना विररद्धिता 
वरत्तिव्यवसायो यस्येवमृतस्य कष्टिशा घरणय. सिद्धाना देववित्तेषाणा सषेः ठत्ता अघाः 
पूजोपहारा येषां तथामृता इत्यथः । खग्धरा छन्टः } शब्टचवित्रेऽस्मिन्काव्ये सतोऽपि कवि- 
निष्ठसूय विषयकमावस्य न प्राधान्यमिति नीरसत्वन्यपदेशः | तेनानुप्रासेकपरतया नौस्नत्वा- 
त्कष्त्वं न गुणो न दोप इति वोध्यम् }} ३२१ | 

रञ्ेषे अप्रयुक्तनिदताथयोरदोपत्वसुदादरति-- येनेति ! चन्द्रकवेः पद्यमिदम् अत्र 

विष्णुपक्च स माधवो ल्छमीपतिः त्वा त्वयं पापात् रक्षतु स कः येन अनः शकटं शकटायुरः 
ध्वस्तं पातितं तथा अभवेन अजन्मना येन वलि जयतीति वल्िजिदूत्रल्जियनशीरः स्वस्य 
कायो देहः पुरा अग्रतहरणप्रस्तावे स्ीकृतः मोदिनीरूपतां प्रापितः यश्च उद्वृत्तस्य दस्तत्य 
सुजङ्गस्य काटियसपस्य हन्ता राणा शब्दानां नाम्नां ख्यो यत्र तादञ्चः नामस्पात्मकज्ञगतो 

ब्रह्मणि छ्य इति वेदान्तसम्गतम् । यः अगं रोवद्ध॑नं गां प्रथिर्वीं च अधास्यत् धृतवान् 
अमरा देवा यत्य शिनं चन्द्रं मध्नातीति शशिसन् राहुस्तस्य दिरो हरतीति शदिमच्छ- 
रोहर इति स्तुत्य स्तवनीयं नाम आहः । अन्धकानां यादवानां क्षयं निवामं द्वारकारूप गहं 
कृतवान् सवेदः संदाता चतवगग्रदः । श्रयो नदे च कल्पान्ते इति दैमः ! शिवपन तुस 
उमाधवः शिवः स्वेदा त्वा पायात् स्र कः भ्वस्तमनोमवेन नारितकन्दपंण येन पुरा चपर 
वेधकाले वकिजितो विष्णोः कायः अन्लीकृतो बाणरूपतां प्रापितः ! यश्च उदुवृत्त उद्धता ये 
युजङ्गा वासुक्यादयस्त एव हारा वल्यानि च यस्य सः यो गङ्गामधारयत् उत्तमांगेन धृतवान् 
यस्य शिरः शशिमचन्द्रयुक्तम् यस्य हर इति व्रह्मादिसहारकतवेन स्वुव्यं नाम अमय आटुः । 
अन्धकनामदत्यत्य श्वयो नाशस्तत्कतेत्यथः |} अत्र विष्णुपक्षे रिमतदस्य राद्यवप्रयुक्तत्वं ध्षय- 
पद्रय ग्रहे निहताथत्वं च न ठोपः स्टेषनिर्वादकत्वा्तदाह-अचेति । शादरंख्विक्रोडतं छन्दः ॥ 

अनुचिताथनिरर्थकावाचकाना निव्यदोषत्वेन तानपदाय अश्छीरस्य प्रतिप्र्वमाह 

अशछ्ोखमिति । सुरतारम्भाय गोष्ठयां वार्तायाम् । 
ताम्बरूरूदानविधिना विसजेद्ययस्याम् । द्वयर्थः पदेः पिद्यनयेच रदश्यवस्तु | 
इत्यादिकामद्चा्नस्य स्थितौ सत्यामित्यथंः } त्रीडाव्पञ्चकस्याश्छीरस्य राणत्वमुदाहरपत-- 

करीति । पुंसो वीरस्य ध्वजः केतुः साधनस्य सैन्यत्यान्तः मध्ये प्रविद्यं उपस्पन्नितस्ततो 



१७० नागेखरोरोकोपेते काव्यप्रकाशे- 

उपसपेन् ध्वजः पुंसः साधनान्तविशजते । ३०३ ॥ 
रामक्थाप्- 

उत्तानाच्छनमण्डूकपा टितोद्रतल्निमे 
क्लेदिनि खोत्रणे सक्तिरकरमः कस्य जायते || ३०४ ॥ 

निवोणैरदहनाः प्रशम।दरौणां नन्दम्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन । 
रक्तप्रताधितमुवः श्चतविग्रह।श्च स्वस्था*मवन्तु दुर्राजसुताः सथ्त्याः 

अत्र भाव्यमङ्गटसुचकम् | 
मन्द्ग्धिमपि वाच्यमहिम्ना काचिजियतायैभ्रवोतिकृत्त्वेन व्याजस्तुत्तिपयव- 

सायते गुणः यथा-- 
प्रधुकालेम्बरपात्रं भृषितनिःशेषपरिजन देव | 

गच्छन् विराजते, कीटे नादनान्न-सन्वावे नराश्वादिभिः सङ्कटे तथा करिणां हस्तेन युण्डेन 
विलोडित सावकादो करने इत्यथः । अच पुतः कामिनः ध्वजो छिङ्कं माघनत्य सखरीवरा- 
ङस्य अन्तः प्रविदय उपमर्पन् गतागतं कुवन् विराजते कौशे सम्बाघे सङ्कचिते कथं प्रवे 
स्तत्राह--क्रोति ` 

तजन्यनाभनके युक्त मध्यमा व्य-दरदिष्कृता । करििस्त. समुदिष्ठः कामशालरविगारदैः ॥ 
इति । करिदर्तो नाम क्नयोनिदौधिल्यापाटको वदिष्कृतमध्यमाडइटीकः संयुक्ततर्ज- 

न्यनामिकाल्पः | तेन विलोडिते विकासिते क्ट्दिने वा इति गुस्ाऽश्छीटार्थः | अन्ोक्तकाम- 
या्ेण मुरतारम्भोपयु्छ्वातावःमश्टील थंस्यानुमतत्वात् व्युत्पत्तिप्रकटनात् उदासीनवञ्चनयः 
स्वाधनम्वत्वा च रप्न्तप्रत्वाच्च कारहस्ताद व्वश्लेघु रुणत्वम् | ३०३ ॥ 

शामकथास्वःपं अश्ाटत्वस्य गुणत्वामत्युराहरति -उत्तानेत्ति । उत्तानो वेपरीत्येनं 
स्थितः उच्छुनः रौफर्वोश्च यो मण्डको अकत्तस्य पाटनं विदारितं यदुदरं तत्सनिभे 
ततुल्ये क्लेदिनि क्ले खवन्मन्मथजटे स्रीत्रणे वराङ्गमूते कस्य अक्रमे: कृमिभिन्नस्य 
सक्तरासक्तिजायत इत्यथः । तदासक्तः कृमिरेवेति मावः | अचर दान्तिकथायां जुगप्सा- 
शरत्वं गुणः व॑रग्य हेवुधरणोसादनेन शान्तिपोषकत्वात् || ३०४ ॥ 

अमङ्गरुव्यज्चक्रस्या्टीरस्य भाव्यथसू चकतया गणत्वमुदाहरति-निबमेत्ति । वेणीसंहारे 
तदार् बरू्घ्रास्स्योक्तिः ॥ पाण्डुतनयाः युधिष्ठिरादयः अरीणां ्रशमात्कर्दोपशमात् निर्वाण 
यान्तौ वैरं विरोध एव॒ दहनोऽग्निर्येषां तथामूतः सन्तः माधवेन श्रीकृष्णेन सद नन्दन्तु 
सष्द्धा भवन्तु तथा सभ्रत्याः कुरुराजस्य धृ तराद्रस्य सुताः रक्ताऽनुरक्ता प्रसाधिता ग्रकषेणु 
साधिता व्चीकृता च मूरयेस्ताद्ाः क्षतो निड़ततो विग्रहः कदो तेषां ते खण्डितयुद्धाश्च सन्त 
स्वस्थाः सुखन) भवान्त्वत्यथः ¦ अचर पर्मात् नाद्यात् रक्तं रुधिरं तेन प्रसाऽथितालंकृता 
मूवत्ताद् शाः भतविग्रहाः खण्डितद्यरीराश्च सन्तः स्वस्था मृताः भवन्त्वित्यमङ्गला्थोँ व्यज्यते 
इट्चामङ्गलाश्टीखत्वं भाव्यथसूचकतया गणस्तट।ह--भच्र भव्येति ! ३०५ ॥ 

सान्दग्धत्वस्याप चद् गुणत्वामत्याह--पन्द्ग्धभित्ति 1 वाच्यो वणंनीयो राजादिस्तस्य 
महम्ना सामय्वयत्िपत्य निवताथप्रतीतिक्ृच्वेन प्रकृताथनिश्वयकास्त्विन गणः } गणत्वे 
देदमाद-व्याज्ञेति ! सम्पक्तिवाहुल्येन राजोक्कर्॑परतीतेव्वाजस्त॒तेमायोत्कष॑कतया सन्दिग्ध- 
त्वस्य युणत्वमति भावः ! उदादरनि-ग्ृुकेति । राजानं प्रति कवेरक्तिः देदेव ! सम्प्रति 
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विरुसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम् ।। ३०६ ॥ 
प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोज्ञत्वे सत्यप्रतीतत्वं गुणः । यथा-- 

आत्मारामा विहितरतयो निर्विकल्पे समाधौ 
ज्ञानो द्रकाद्रिघरितत्तमामन्थयः सत्त्वनिष्ठाः 
यं वीक्नन्ते कमपि तमसां व्योतषां चा परस्तान् 
तं मोहान्धः कथमयममुं वेत्ति देवं पुराणम् ॥ ३०|| 

स्ययवा परमदा यथा- 
षडधिकदशनाडो चक्रसध्यस्थितास्मा हदि विनिहितरूपः सिद्धदम्तदधिदां यः| 
अविच्छितमनोभिः साधकेमरग्यमाणः स जयति परिणद्धः शक्तिभिः शक्तिनाथः ॥ 

नाया गक (न 

आवयोः सदनं गृहं समं तुल्यम् तथा हि रा्जसदनपक्चे पृथूनि विपुलानि कातस्वरस्य घु 
वणय पात्राणि माजनानि यच ठन् तथा मुता अलक्त नि.नेषाः सकलाः परिजनाः 
सेवकाः वत्र दत् टथां विल्नन्त्य-ः योमानः करेणवः करिण्यर्ताभिमहन सङ्कौणन् ऋबि- 
सदनपक्चं पएरथुकानां चिदुनः आरत्यरत्य ह्द्रथक्तकातरष्यनेः पाचमधिकरणम् भुवि 
प्रथिव्यामु षिताः नि-शेपाः परिजनाः पुचकख्चादयो यच तत् तरिटे छिद्र नीदन्तीति व्िलस्- 
त्कः मृषकास्तेषां रेणभिधृकिभिगंइन व्वाप्तमित्यथः । आयां छन्दः । अत्र प्ृथुकार्तत्या 
दिविदोषगानि उक्तरीत्या दद्र्थकल्वन मन्दिग्धानि तथाप्यत्रोक्तविशेषगानां योग्यतया तत्तत्य- 
श्वानुकरखाथनिगेयःढ याजत्तुति नि्वाहकतया यन्दिग्धत्वं गगः || ३०६ | 

अप्रतीतत्वत्यापधि क चिद्रणत्वनुटाहत् माह-प्रतिपादयेति } प्रतिपाद्यः रान्दप्रयोगोदेद्यः 
प्रतिपादको वक्ता तयोक्ञत्वे राःत्रपदरुखे मति । उदादरति-भ्रव्मेति) वेणोसंहारं भ्री- 
कप्णवन्धनोग्यतं दुर्योधन श्रत्वा प्रच्छन्तं महदेव प्रति भीमस्योक्तिः ! मोदेनाज्ञनेनान्धो 
वन्तुतच्चप्रतिपतिरदितः अय दुर्योधन. परणं प्रकृतेरपि प्राग्र्सिने तमनु देवं श्रीङ्घष्णे कथं 
वत्ति केन प्रकारण जानाति न कथमपि वत्तीति भाव. ¦ तं क आत्मनि चिदानन्दे आरमन्ति 
मरत्याहूतेच्धियाः सन्तस्तदेकताना भवन्तीति आत्मारामाः } अथ वा आत्मैवारामः क्रीडास्थानं 
येषां तादृशा योगिनः निविक्ल्ये मेदमसरगभानघून्ये समाधौ ध्याने विहिता छता रति 
निरन्तरा प्रीतिवस्तादशाः ज्ातोद्रकान् आत्मत्ताश्चत्कारदाव्यंन विघटितो नादितस्तमोग्रन्थि- 
मिथ्याज्ञानजन्यः सर्कारो येषां तथाभूताः नत्वनिष्ठा- सच्वरणमाचविश्वान्ताः सन्तः यं श्री- 

ष्णं कमपि वागव्यगोचरं वीक्षन्ते सा्वात्कुदन्तीत्यथः } कथं त एव प्यन्तीत्यच् हेतुगमं 
यत्पदाथविदोषणमाह-तमसाभित्ति । तमसां तामतानां न्योतिषां राजस्रानां वा परस्तात् 
द्र वतमानमिति दोपः} रजस्तमःस्प्रष्रलम्यमित्यथः } मन्दाक्रान्ता छन्दः } अक्र निर्वि- 
केल्पादिब्दा आत्ममातावटख्म्बनत्रादावथं योगदाल्नमान्रप्रसिद्धा इत्यप्रतीताः । तथाप्य 
प्रतिपाग्य-प्रतिपादकौ सददेव-मीमसेनौ तौ च योगराखज्ञाविति प्रतीतिविर्म्बामावान्न दो- 

त्वमिति ॥ ३०७ | 
सद्दयविमशंवेलख्मयामपि अप्रतीतत्वस्य गुणत्रमाह-स्वय वेत्ति ! परामशं पयालो 

चने अप्रतीतत्वं युण इत्यनुषंगः ! उदाहरति-षडधिकेति । मारुतीमाघवे कपारकरुण्डला- 
याः स्वयं पराम्चोऽयम् ! स मत्परामर्शविषयीमूत ईश्वरो जयति स कः षड्भिरधिका दद्य 
घोडा या नाञ्च इडा द्यस्तासां यचक्रं मणिपूराख्यं हृदयस्थितं तन्मध्ये स्थित आत्मा स्वरूपं 

यस्य॒ तादः हृदि हृदये विरिष्टं निदितं ल्पं व्योतिरादिरूप आकारो यस्य तथाभूतः | 
तद्विदां तथा ज्ञानवतां सिद्धयोऽणिमादयस्ता ददातीति सिद्धिदः । पथाऽविचल्तं निख्चलं मन 



१५२ नागेश्वरोटोकोपेते छन्यप्रकाशे- 

अधमप्रकृत्युक्तिषु मराम्यो गुणः । यथा- 
फल्क्कर करमक्रर्णहु वहन्ति जे सिन्धुवारविडवा मह वल्छहद्ं । 
जे गाख्दिस्छ महिसोददिणो सरिच्छादे किं च मुद्धविअइल्लपसूणयपुञ्ञा ॥ 

अचर करम-भक्त-महिषी-दयिशब्द। माम्या'अपि विदूषकोक्तौ | 
न्युनपदं क्वचिद्गुणः । यथा-- 

गाढालिङ्गनवामनोकृतकचप्रीद्भूतरो मोदूगमा 
सान्द्रस्नेहरसातिरेकविगस्च्छ्रौमन्तितम्बाम्बरा | 
मामा मानद्-माऽति म।मटमितिष्षामाक्षरयल्डापिनो 
सुपा ङि चुना नु फं मनसि मे.छोना विलीना नु किम्। ३१० ॥ 

धित्तं वेषां ताब्योः नावकेद्पानकेमृवनागोऽन्विप्यमाणः । तथा शक्तिमिः बाह्यवाचष्टमि 
परणद्धो व्याप्तो नित्ययुक्तो वा तथा चक्वा: पार्वत्या नाथः प्रतिरितवर्थः मार्नी छन्दः । 
त् नाङनिद्धयादपदानामागममात्र्रसिद्धत्वेनाग्रतीतत्वेऽपि वक्न्याः कपालकरुण्डलायाः स्वयं 
परामश स्रागवद् २{णत्वन् || ३०८ | 

नचपत्रोक्तिपु प्र्वन्वस्य गणत्वमित्याह-अधमेति | विव्चेयविद्धकाणा हास्यरसप्र- 
बनानक्तयु हादयकरीपु तथेवो चत्वद्रन्यो यण. । उदाहर त्त-कन्ुकछरमिनि । 

पृष्पोक्तरं कटमभन्छनि नं वहन्ति य मिन्धुवारतियपा मम बल्कमास्ते | 
ये गाल्तस्य मदिष्ीदध्न सदध्नास्ते किञ्च युग्य विचकिलप्रसूनपुंजाः ॥ 

दति सम्कृतम् । कपूरमञ्चरीसट्रके व्रिदुपकाक्तिः | कर्माः शाटिवान्यानि तेषां मन - 
मोटनं तन्निभं तततल्य पुष्यौत्करं कुमुम पुज्ज ये वहन्ति ते सिन्धुवारस्य निरगण्डीदरशषस्य विट 
पाः यालाः मम बल्ख्नाः प्रिफाः } तथां ये गाछ्तस्य निजखीच् तस्य महिपीदध्नः सदक्नाः सदह- 
शाः कि चेति समुच्चये तेऽपि सुग्वस्य सुन्दरस्य विचकिटप्रसूनस्य सल्लका पुष्पस्य 
पुनाः मम वल्लमा इत्यनुप्गः । वनन्ततिल्का छन्दः | अत्र कल्म, कृर, मदिषी, ददिशब्टा- 
नामविदग्धप्रयोज्यत्वादूत्राम्पत्वेऽपि विदूषकौक्तौ हास्यरपपरिषोपषरकलाद् ग णत्वम् ! तदाह 
अघ्रे न । मूलन्तु प्राकृतविवरणमाश्रित्योक्तम् ॥ २०९ ॥ 

न्यूनपद्मपि कवचिह्ुण इति दकयति-न्युनेति ! कचित् यत्र॒ न्यूनतयृवाभिमतविशेषसि- 
दस्त्र उदाटरति ~गादेति } अमद्तकरे कसयचिन्नायकस्य रतिश्रमनिमग्नां प्रेयमीमनेक- 
धोल्िख्य वितकोयम् । गाटालिगनेन वामनीकृतौ कटोस्वात्रथंचिन्नामितो कुचौ यस्या 
सा चातता अत एव प्रोद्धताः ग्रकय. रोमोद्रमा रोमाश्चा यस्याः सा तथा सान्द्रः परिव 
सम्बन्धन नितेडो यः स्तेदरसः आनन्दस्तसयातिरेकेणाधिक्येन विगल्द्िख सत् श्रोमन्नित- 
श्नात् युन्दस्तमक्राच्पश्राद्धागात् अम्बरं वच्रं यद्यास्तादश्ची दे मानद् | मानखण्डक ! सम्ब 
नदायकत चमः मा आवासय मामति अत्वन्तं "मा पीडयेति शेषः | अलं पूयतां इति 
नमाण इदान न्यूनानि अस्पष्टानि वा अश्नराणि यस्मिन्कमणि तद्यथा तथा उल्यपिनी 
वदन्ती एवेमूता प्रेयसी वप्ता किनुमृतािंनुमे मनसि रीना जदुकाटन्ययेनैक्यं गता 
किन्नु विलोना नीरक्तीरन्यायेन मिश्रीभावं गता किन्नु विकँ न॒ शब्दः सर्व॑त्र. | शा्दट्वि 
करोडितं छन्दः । अत्र मामा इत्यत्र आवास्य माऽतीतयत्र पीडयेति च न्यूनन्। द्सम्मो 
हाक्तशवप्रत्यायकत्वेन रसातिरेकव्यज्ञकत्वाद् गुणो न दोषः } इचि्यध्याहारेण प्रतीतैः स्फर 
तात् एवं शोकादावपि गुणव बोध्यम् । ३१० ॥ 
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क्वचिन्न गुणो न दोषः । यथा- 
विष्ठेत्कोपवशासप्रमावपिहिता दोघं न सा कुप्यतत 
स्वगौयोत्पतिता भवेन्मयि पुनभावाद्रमस्या मनः। 
तां हतु बिबुवद्िषोऽपि न च म रक्ताः पुरोवतिनौ 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयातेति कोऽयं विधिः । ३११ ॥ 

~ ~~ ४६८ ते 3१ कि तैन्युः = भ ५ 

अत्र पिहितेत्यततोऽनन्तरं “नेनद्यतः'' इव्येतेन्यूनः पदेर्विंशेषनुद्धेरकरणान्न 

गुणः! उत्तरा प्रतिपत्तिः पूवा प्रतिपत्ति बाधते इति न दोषः । 
अधिकपदं क्व चिदु गुणः । यथा- 

यद्रचछचनाहितमतिबहुचादुगम कार्योन्मुखः खलजनः कृतक त्रवोति । 

तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किंतु कतुं वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ।) ३१२ ॥ 
अचर “चिदन्ति” -इति द्वितीयमन्ययोगव्यवच्छेदपरम् \ यथा वा-- 

वद् वद् जितः स शत्रुन हतो जल्पंश्च तव तवास्मीति । 
चित्रं चित्रमरोदीद्धा हेति परं मृते पुत्रे ¦ ३१३ ॥ 

क चिदिति न्यू नपठमित्यनुषङ्गः ¡ उदाद्रति-तिष्ठेदिति । विक्रमोवं शीये विरहिणः 

पुरूरवस उक्तिः । चा उवं कोपवशाल्यमावेणान्तर्वानकरणवि्रया प्रहिता तिरोदिता 

सती अत्रैव ति्रेदिति बितकः } एतदुत्तरं नेद त्तं यत इति शेषः पूरणीयः | यतो यस्मा- 

त्रारणात् सा दीर्घं चिरकालं न कुप्यति स्वगाय स्व्ग॑गन्तुमु त्पतिता ऊ्ष्वंगमनानु कुख्न्या- 

करवती भवेत् ! नैतदपि युक्तं यतः अस्वा रनः एनमपि मद्विषये मवेन स्नेहेन आदरम् सर 

सम् ] मे मम पुरोवततिनीञ्च तां प्रियां हतं विबधद्विपः अनुया अपि न शक्ता किमुतान्ये सा 

च अत्यन्तं नयनयोरगोचरमविष्रयत्वं यातेति कोऽयं विधिः प्रकारो वर्तत इति व्रेष इत्यर्थः| 

शादृलविक्रोडितं छन्दः । अत्र पिदितेत्यनन्तर नेतचुस्यते यत इत्येतैः पदैनयुंनम् एवं दिती- 

यपादेऽपि ! न चात्र गुणत्वं विशेदुदधेरट सादात् नापि दोपचन् तद्ववतिरेकेणापि दीघं न 

सा कुप्यतीत्यादिप्रतीत्या तिष्ठेव्कोपवयादित्याचरप्रतीतीनां वाघ्यत्वावगमाद् अ्रमत्वेनावगमात् 
तदाह्-अन्रोति । विशेषद्ुदधेरिति वितकंरूपभावस्य न्यूनपदेनाप्रकषत् । उत्तरेति-दीघं न 
सा दुप्यतीत्यादिरूपा प्रतिपत्तिः जान् पूर्वा तिषत्तौषवादित्यादिरूपाम् || ३११ ॥ 

अधिकपदस्य गुणत्वमाह--यथेति । वञ्चनायां प्रतारणायामाहिता स्थापिता मतिर्येन 

सः | कायं स्वकाय उन्यु खस्तत्यरः खल्जनः चहु अनल्पं चागमः प्रिवाक्यगम तकं 

मिथ्यामूतं यद्भचनं ब्रवीति तत्साघवः पडता न विदन्ति इति न किन्तु विदन्ति, कथं ति 

नात्वापयुपञुन्तीत्याह--कतुर्मिंत । तथापि अस्य खरस्य प्रणयं कृतकमपि स्नेहं ठ थाक्तं 

न पास्यन्ति न शक्न वन्तीत्यर्थः । वसम्ततिख्का छन्दः ! अचर द्वितीयं विदन्तीति पदमन्य- 
योगव्यवच्छेदं प्रतिपादयन्नाधिकयपदत्वेऽपिं दुष्टसित्याह--अत्रेति । अन्यस्य साुभिन्नस्य योगो 

वेदनसम्बन्धस्तस्य व्यवच्छेदो व्याव तिस्तत्परमित्यथः । तथा च साधव एव विद्न्ति नान्वं 

ज्ञापयन्तीत्यर्थविरोषग्रत्यायकतया गुणत्वमिति भावः ॥ ३१२९ ॥ 
एवं ह्ष॑मयादिदक्ते वक्तरि अधिकपदस्य गुणत्व दादरपत--यथा वेति ! स शचः 

जितः वदं वदेति रणादागतं प्रति स्वामिनः प्रश्नः । तवास्मि तवास्मीति जल्पन् न दतः 

परं किन्तु पत्रे गते सति चित्रं चित्रं यथा स्यात्तथा हा दैति अयोदीदिदयत्तरम् । जज 

पादचवु्टये करमेण ह८-भय-विरमय-विषादयुक्ता वक्तारः ! तत्राधिकपद्स्य गुणत्वम् त्वरादि- 
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इव्येवम!दौ हषभयादियुक्ते वक्ठरि । कथितपद्ं क्वचिद्गुणः खारवुप्रासे अथौ 
न्तर संक्रमितवायच्ये विहितस्यालुवाद्यववे च | क्रमेणोदाहरणम् ! 

सिनकरकररुचिरविमा विभाकराक्रार ! धरणिधर ! कौततिः 
पोरुषक्मदलखा कमला सापि तवास्ति नान्यस्य | २९४ ॥ 

ताख। जाअंति गुणा जाला दं सहिजएदि घेप्पन्ति। 
र्इङिरि णाणुगगहिञदइं हो न्त कमलं कमइ ।। ३१५ ॥ 

जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणम्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुपरणकष॒ग जनो ऽनुरञ्यते जनानुरागयभवा हि सम्पदः ॥ ३६६ ॥ 

पतटप्रकषमपि क चिद् गुणः | यथा- 
उदाष्टते भ्रागप्राप्रेत्यादौः ।। ३१७ | 

समाप्तपुनर त्तं कविन्न गुणो न दोषो यत्र न विशेषणमात्रदानाथं पुनग्रह- 
~ ~~ ~ न 

व्यक्त्या हषायमित्यञ्चकत्वात् तदाह--इत्ये वमिति 
विषादे विस्मये दपं देन्य कोपेऽवधारणे । ग्रसाधतेऽनुकम्पायां दिन्निरक्तं न दुष्यति ॥ 
इति निद्धान्तात् | २१३ ॥ 

कथितपदत्यापि च्रिदु गुणत्वमाह--एथितपद्पिति | उदादरति--सितकरेति ! दे 
विभाकराकार ! नूवंसदशपरचण्डय्रताप ! दे धरणिधर ] राजन् ! ् ितकरस्य चन्द्रस्य करवत् 
किरणघत् दविग आड्टिका विमा कान्तिवस्यस्ताध्यी कौरवः) तथा पोखषकमला 
पराक्रमन्म्मीः ना प्रनिद्धा कम्र व्म्मीश्च तथैवाल्ि नान्यस्येत्यथः ] अचर कर् कृरेति 
विभा विभेति, कमा कमडेति च लाटानुप्रास तद्निवदिकत्वा्रथितपदस्य गण्त्वम् | ३१५॥ 

अथन्तरनक्रमिततवाच्ये ध्वनौ कथिनपदस्य युणत्वमुदाहरति--ताङेति । 
तदा जायन्ते गुणा यदा ते सदटदयेयद्यन्ते | 
रविकिरणानुख्हीतानि!भवन्ति कमल्नि कमखानि | 

इति संच्छतम् । अत्र द्वितीयकमल्पदम् विकास्--सौरम-सौन्द्थादिमत्कमलर्थतया<- 
यन्तरन॑क्रमितवाच्यं तन कमल्पदमुत्कषवोधकम् । रविकरिरणानुग्रदेण कमलानि यथो - 
छ्टानि तथा सद्दवेगह्य माणा गुणा इत्यथान्तसंकमितवाच्यलक्षणासाध्या विच्छित्तिः कमला- 
न्युक्कर्टानीति सु ख्यप्रयोगात्तदप्र्तीतिः | ३१५ ॥ 

विदितस्यानु वाय्वे कथितपदस्य गणत्वमुदादरति- जितेन्द्रि येति ! जितेन्द्रियत्वं विन- 
यस्य नम्रतायाः कारणं भवति विनयात् य॒णप्रकर्षो गणो्कषंः अवाप्यते प्राप्यते ग्रणप्रकर्मेण 
जनोऽनुरज्यते अनुरक्तो भवति हि प्रमिद्धौ सम्पदः जनानुरासः प्रभवः कारणं यातां तथाभूता 
भवन्तत्यथः } अत्र कारण माराऽल््कारः } अत्र पूववाक्ये जितेन्दियत्वेन विनयो विहित 
स एव चोत्तरवाक्ये गुणप्रकर्षाथ निमित्ततवेनानूद्यते एवमुत्तरत्रापि विहितस्यानु वाद्यत्वम् 
'वहतस्यानु वातवे दि कारणमारारङ्कारनिर्वादकतया कथितपदस्य गुणत्वम् ॥ ३१६ ॥ 

-उदाहने इति ! उत्रेबोल्लासे अत्र दि चदुर्थपदे गुरस्व क्रोधामावाकोमल्मेव पदं 
युक्तमिति दोषत्वानावः । युणलन्ु परच्ू्कषंत्य परदुस्वामिविषयकवक्त॒निष्टविनयपकारयक- 
तयेति बोध्यम् ॥ ३१७ ॥ 

समाप्तपुनरात्तस्यापिं प्रतिप्रसवमाह-समाप्रेति । यत्रेति प्रागप्रप्तेत्यादौ येननेनेत्यादि 

~ +न ~ ---~-~ "न न = आ 



सप्रमोह्लासः । १७५ 

णम् । अपि तु वाक्यान्तरमेव क्रियने यथा उतत्रैव श्राग्राप्तेशत्यादौ ॥ ३१८ ॥ 
अपदम्थसमामं कचिद्गुणः यथा उदन शक्ताशोकेत्यादो " ३१९ ॥ 

गर्भिदं तथेव यथा- 
हमि अवहत्थिअरे गिर्कते अह विवेजग्हिओचि । 
सिविणे तरि तुमस्मि पुणो -पत्तिहि भक्ति ण पुरुसिम्मि 1} २८ ॥ 

अन्न प्रनीहोनि मध्ये दृटपरव्ययोत्पादनाय । एवमन्यदपि रक््याह्वक्ष्यम् ¦ 

(ठट) व्यभिचारिरसस्थाविमवानां शब्दवाच्यता । 
कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभावविमावयाः । ६० 
प्रतिकूलविमागादिग्रहो दीपिः पनः पुनः| 
्रकाण्डे प्रथनच्छेदावद्धस्याप्यतिविस्वतिः \ ६१ ॥ 
्ङ्गिनोऽनलसन्धानं प्रकृतीनां विपवंयः | 
श्नङ्गस्याभिधानं च रसे दोषाः स्युरीदशाः ॥ ६२ ॥ 

स्वशब्दोपादानं व्यभिचारिणो यथा- 
सत्रीडार् यत्तानने सकरुणा मातङ्कच माम्बरे 

न विरेषणदानमाचार्थ किन्तु वक्वान्तरमेवावेयन् अगे बीजामावान्न ठोषः। न चर्ण 
विदोषवुद्धे करणादिति भावः | ३१८ ॥ 

अपदस्थममासस्व प्रतिप्रसवमाह -अपदेति । उदाहरने 'त्िन्नेवौल्लसे । अच्र हि शगः 

टौर्धनमासस्यानौ चव्यमित्यपदस्थसमासो-पे उदद्रीपकं र्राद्योकरं प्रति कोपपुत्कषंयन् विप्रम्भ- 
मेव पुष्णातीतिगणः |} ३९९ | 

राविन् तथैवेति । गर्रिनमवि दृदप्रन्ययदलुन्न न च दोपः प्र्तीतेरव्यवर्ानःदू 
उदादरि-हुमोनि ! पच्चदागदव स्तर् प्रति कवनो्तः ' 

सदम्ण्वद्न्त्तिग्न्यै निर वृद्धो-थ विविकरद्न~प 
न्यप्ने-पि त्वयि पुनः प्रतीहि मन्ति प्रस्मरामि ॥ 

इति नक्कृतम् हे त्वाभिन् ! अरम् अपदरितिता त्वन्त रेखा मयादा येन तथानू तः निर- 

ङुखः अनुरो बशुन्य. उच्छङ्कल्मे दः अथ ठितरेकरदितः घम्मःवर्मयूल्योऽपि मवामि स्वप्नेऽपि 
त्यि पुनः प्रतीत न्त्यं जानीद्धे मक्तिन प्र्मरामि न विस्मारयिष्यामीत्यथः ] वर 
मानसामीप्ये भविष्यति चट् । अत्र प्रदीदीति बाक्यगभितत्वं ददय्रत्ययाथकतया गुणत्वद- 
वाह-अत्रेति । प्रतीहीति सत्यप्रतीतिपर तेन स्वौन्तैरमिथ्यात्वप्रतिपादकेन प्रतीदीत्यनेन 
शपथसमानकीठेन सौहादं विषयदान्यवगम इति भावः । एवमन्यत् दोषान्तरमपि क चिद्गुपयः 
कचिन्र गुणौ न दोषरश्ेति कदयादुदादरणाद् ऊहनीयम् यथा-- 

पथि ण एत्य स्थरमस्थि इत्यादौ चस्तरव्यजेन खस्तरं संभोगं वा रिल्षटशब्देन 
याचते इति पथिक्राभिप्रायनन्देदयान्नायिकया तथेवोत्तरतमिति सन्देहस्य विवक्नायां सन्दिग्ध- 

स्यादोष्त्वमियाव्रह्यम् | ३२० | 
अथ साक्चाद्रसविरोधिनो दोषानाह-उ्यभिचारिति । रसविरोधिनामेतेषां चयो द्शदोषाणां 

स्वरूपनिर्णत्तद्ुदाहरणावसरे भविष्यति । तत्र सव्यभिचारिमावस्य खशब्दवाच्यस्दं॑दोषसु- 

दा दरति-सत्रोडेति । पार्वत्या दृष्ट्व युष्माकं रिवाय कल्याणायास्व । दणि विशिनष्टि 
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सत्रासा भुजगे सविम्मयरसा चन्द्रेऽसूतंस्यन्दिनि । 
सेष्यौ जहमुतावरखोकनवरिधौ दीना कपालोदरे 
पावत्या नबसङ्गमध्रणयिनो दृष्टिः शिवायास्तु बः ॥ ३२१॥ 

अचर व्रीड दौनाप् | 
ठ्यानम्रा दयितानने मुक्कुकिता मानङ्खवमम्बरे । 
सोत्कम्पा भुजगे निमेषरदिता चन्द्रेऽतस्यन्दिनि | 
मोर्द् भ्रः सुरसिन्धुद नविध म्लाना कपालोदरे, 

इत्यादि तु युक्तम् । रसस्य स्वशब्देन शरङ्ारादिश्ब्देन वा वाच्यत्वप् 
क्रमेणोदाहरणम्- 

तामनङ्गजयमङ्खरश्रियं किच्िदुच्चसुजमूखखोकिताम् | 
नेत्रयोः कृतबतोऽस्य गोचरे कोऽप्यजायत रसो निरन्तरः ॥ ३२२ ॥ 

आलोक्य कोमखकपोरुतखामिषिक्तव्यक्तानुरागसुमगामभिराममूर्तिम् । 
प्येष बाल्यमतिवृत्य वरिवतेमानः श्यङ्कारसोमनि वरङ्कितमातनोति ।! ३२३1 

स्थायिनो यथा-. हि 
सम्प्रहारं प्रहुरणेः प्र हारणाम्परस्परम् । 
ठणत्करैः श्रुतिगतेस्साहम्तस्य कोऽप्यभूत् ॥ ३२४ |! 

सन्रोडेव्यादि | दिवस्य नन्मुलटद्नाद् व्रीडा गज्चर्मास्वरटदानिन कारण्यं विभावामावेन 
शोकोटयाद् भुजगदर्नेन जयन् आकारारथायो कथमत्रेति चन्द्रदर्घनाद्िस्मयः। प्युरन्य- 
ल्लीलंगदद्गनादीर्घ्वा मणि स्थाने कपाट्दर्खनदेन्यम् । नवसगमे प्रण यिनी प्रीतियुक्ता चेत्यर्थः | 
अन्न व्रीडार्दीनां व्यभिचारिणम् शब्दवाच्यत्व दोपरस्तदाह--अत्रेति । सति सम्भवेऽनुभावा- 
दिना-मिव्यक्ावेव चमच्ारात्वादयो दत्कषं; तत्र वाच्यत्वे तु अगूटस्वापततेस्तयोरपकर्षं इति 
दूषकताबीजम् ! युक्तं पाठसुपदिदति--व्यानम्रेति ) एवं च व्रीडादीनां व्यमिचारिणां न 
स्वदब्देनोपादानं किन्तु अनुमावनं्रतादिभिरभिव्यक्तिरेवेति मावध्वनिर्म॑वतीति भावः ॥२२१॥ 

रसत्य सामान्यतो रसशब्देन वाच्यत्वं दोषस् दाहरति तामिति । तां नायिकां नेच- 
यो्गोचरे @तवतोऽस्य नायकस्य निरन्तरोऽविच्छिन्नः कोऽपि अनि्व॑चनीयः रसः श्रंगासोऽ- 
जायत कीटशीम् अनङ्खजयमङ्गलश्रियम् कामसम्बन्धिविजयमङ्गलरक्ष्मीरूपाम् तथा किञ्चिदु- 
स्वमी दुन तं यद् सुजमू लं लोकं दृष्टं यया तामित्यर्थः । नखक्षताद्यवलोकनाय भुजमूरत्य 
किचिदौत्नत्यकारणम् । रथोद्धता छन्टः । अत्र रस्य सामान्यतो रसवाक्यता दोषः । रस 
पदवाच्यप्वादास्वादपकप्रं इति भावः } ३२२ ॥ 

रसस्य विशेषतः श्ङ्कारपदेन वाच्यत्वं दोषगुटादरति--आलोक्येति | कोमस्योः 
कपोलतस्योरभिपिन्छः प्रतिष्ठितः व्यक्तो रोमाच्वादिना प्रकीमृतो योऽनुरागो रिरसारूपस्तेन 
सुभगां दशंनीयरूपाम् अभिराममूत्तिम् रमणीयतरावयवसंस्थानां वालम् आलोक्य एष॒ बा- 
ल्यमतिच्ुत्यातिक्रम्य विवतच्तमानः पुटककटाप्नाटिमिश्चेष्टमानः सन् शृङ्गारसीमनि तरङ्कितमव- 

च्छि्रखेनमातनोति करोतीति खं पद्येत्य्थः । वमन्ततिल्का छन्दः | अचर रसस्य विशे- 
घतः शरंगारपदवाच्यत्वं दोपः } शृङ्खासदवाच्यत्वागस्वादापकपषं इति भावः | ३२३ ॥ 

स्थायिभावस्य विशेषत उत्सादपदेन वाच्यत्वं दोपमुदादरति-सम्प्रहार इति ! सम्प्र 
हारे युद्ध प्रदरणेः शेः परस्परं क्रियमाणानां प्रहाराणां ताडनानां शरतिगतैः कर्णप्राप्तैः ठण- 
त्करिस्तादशशग्दविशेषेस्तस्य प्रकृतवीरस्य कोऽ्यनिवंचनीय उत्साहो वीररसस्थायी अभू- 
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अच्रोत्साहस्य | 

( ४ )कररधूखवस्यतिपूरधौतदिङ्मण्डरे शिशिररोचिषि तस्य यूनः | 
"> न 

रुलाशिर)ऽद्चकंनिवेशविशेषक्लप्रिव्यक्तस्तनोन्नतिरमून्नवयौवना स! ॥ ३२५ ॥। 
अन्रोहीपनालम्बनस्पाः श्ङ्गारयोग्या विमावा अदुमाचपयवसायिनः स्थितः 

इति कष्टकल्पना । 

८५) परिहरति रति मति दुनीते स्लरति शशं परिवतते च भूयः | 
हृति बतत विषम दशाऽस्य देहं परिभवति प्रसभं किमत्र कमेः \ ३२६ ॥ 
अन्न रहिपरिहारादीनामन्लुमावानां करणादावपि सम्भवात्कामिनीरूप) 

विमावां यत्नतः प्तिषाद्यः | 
(६ ) प्रसादे बतंस्व्रकटय मुदं संत्यज रुषं 

प्रिये} हष्यन्त्यङ्गान्यम्रतमिव ते सितु वचः । 

दिवयर्थः ] अन्ोत्छाहस्य स्थाविमावत्योत्सादशब्दवाच्यत्वं दौषस्तदाह-अव्रति । अन ग्रमी- 
टस्तस्य कोऽ्यभूदिति पाठेन दोषः} ३२५ | 

( ४ ) कष्टकल्पनया व्य्तिरित्वादेरयम॒थः, अदुभावविनावयोः कषटकल्पनया प्रथक् 
छोकायनुसंघयग्रकर्णादपयःलोचनया विलम्देन व्वक्ति.रमिव्वन्त दघ.) ततरानुभावस्य कष्ट- 

कल्पनया व्यक्तिमुद्ाहरति-कपुः रेति । रिदिररोचिपि चन्दर कपुरभूखिविद्धवरो यो च॒तिषूरः 

कान्तिसमदायस्तेन धौतं निर्म॑रीकृलं दिद्मण्डलं येन. तथाभूते सति स्मैख्या शिरोऽखकनि- 
वेशस्य शिरःसम्बन्धिवज्ननिवेशस्य या विके कटति विदेषस्चना तया व्यक्ता स्तनोन्नतिय- 
स्यास्तादशी सा नायिका तस्य प्रसिद्धताखण्यस्य यूनः नयनावनौ नयनप्रसारणभूमौ अभूत् 
दष्टिपथमवती णेत्यर्थः । वसन्ततिख्का छन्दः } अत्र दम्भः स्वेदश्च रोमाञ्च इत्यादिना प्रागु- 
क्तः स्तम्भादिखूपः कश्चन पुंनिष्ठस्य शङ्गाररसस्यानुमावौऽभिमतः स च प्रकरणाद्यनुसंघान- 

सपिक्षतया विरम्बेन प्रतीयत इति कष्टेन गम्यत्वाद् दोषस्तदाह-अत्रेति । उद्दीपनस्पो विभा- 

वश्चन्रः कीलशिरोऽ्केति च । आटम्बनरूपो विभावो नायिका 1 अनुमावं पयवसाययन्ति 
प्रकरणायनुसंधानसपिश्वतया विलम्बेनावगमयन्ति तेऽनुमावपय्वसायिन इत्यथः ॥ २२५ ॥ 

८ ५.) विमावस्य कष्टकल्पनया व्यक्िमुदादरति-परिहरेत्ि । वतेति खेदे विषमा 
कठिना दद्या विरटावस्था अस्य नायकस्य देहं प्रसभं हठाद् इति एवंप्रकारेण परिभवति 
तिरस्करोति, अत्र अस्मिन्विषये वयं किं कुमः न कश्चिदुपायः परिस्फुरति केनेत्याह-परिः 
हरवोवि । रति वस्तुनि स्पृहां परिहरति दूरीकरोति मतिमथावधारणं नीते छिनत्ति 
भृ्यमत्य्थ स्खलति विपयंति परिवर्तते विशेषदशी च भवतीत्यर्थः ¦! श्चणं क्षणविरु्चणाऽवे 
स्थाऽस्य नायकस्य देहं प्रसमं -परिमवतीति भावः ! पुषिताम्रा छन्दः ! अत्र कामिनीरूपो 
नायकनिष्ठस्य विप्रलम्भश्रङ्गारस्यारम्बनविमावोऽभिमतः । स च नोपात्तः } न च रतिपरि- 
हारादिभिरनुमावैरक्षप्त॒मपि शक्यते, तेषां करुणमयानकंवीमस्सेष्वपि सम्मवेन ज्ञटित्यनाचचेः 
पात् , किन्तु प्रकरणाद्लुसंधानेन बिलम्बेनेति केन कल्पनोयत्वादोषस्तदाह-अत्रेति । 
विभावः आलम्बनात्मकोः वप्रलम्भश््गारविमावः । बहूनां कृष्णादीनां सज्गमेनैकतरविश्रान्त्य- 
भावादास्वादविध्नो दूषकताबीजम् ॥ ३२६ ॥ 

( ६ ) प्रतिङूखविभावांदिग्रहः प्रतिकूलः ्रकृतस्सादेर्विख्दधो यो रसादिस्तद्विमावाचुभाव- 
व्यभिचारिणां अहो अहणमुपादानमितयर्थः । तत्र॒ तादशविभावन्यभिचारिणोग्र हम् दाहरति- 
प्रसाद् इति । प्रणयकलहदुपितां परति नायकस्योक्तिः ] दे प्रिये ! प्रसादे वर्चस्व प्रस्ना 

१९ काल प्र 



१७८ नागेश्वरोटोकापेते शछाव्यप्रकादे- 

निधानं सौख्यानां श्रुणमभिमुखं स्थापय मुखं 
न मुग्धे ! प्रत्येतुं प्रभवनि गहः कारिणः | ३२७ । 

अव्र गारे '.प्रनिक्रुलस्य शान्तस्यानित्यताप्रकाशनषपा विम'वस्त्रक शितो 
लनिवदश्च व्यभिचारी उपात्तः | 

णिहुमरमणम्मि छाजणपहम्मि प्रडिर रामजण मजञ्कम्नि। 
सअूपरिहारहिथमा बणगसणं एठब मट् 2 ।}२२८ ॥ 
अत्र॒ सक्रलपरिहुर-वनगमन छान्नादुभावे 

मोगाथं वनगमनं चेन् न दपः \ 

(७ ) दोननिः पुनः पुनयथः कुरार सम्मदं रतिविलापे ॥ 
(८) अकाण्डे प्रथनं यथा-वेमोचदारे द्विनोयेऽङ्कऽने स्वौरक्चवे प्रवृत्ते भानु- 

मत्या सह दुर्योधनस्य श्यङ्गारवणनम् ॥ 

1 ५ 

¦ इन्वनादयानयनव्यानेनोप- 

भव सुदं इषं ग्रकयय स्यं कोप सन्यज अ्यृतमिव ते तव वच. करत युष्यन्ति युष्कीभवन्ति 
मे अङ्गानि सिञ्चतु नोख्वारां निधण्नमकर रुष्व श्रणनभिटख सम्मुखं स्थापय} हे 
मुग्धे  विवकरदिते ! गतः क.टन्पौ हृरिः प्रयु परवति न शक्रो्तीयर्थ. | 
शिखरणी छन्दः | अत्र कने श्ृद्रःरे प्रटिङट्त्य चान्द्रमस प्रकृद्वमानका्यनित्यता- 
रूप उद्रीपनविभावः ¦ एतव्यक्रः दत निवंदनू्पः शान्तस्थग्यास्यो व्यभिच(री च, स्फुटमेव 
गह्यते इति दोषन्तदष्र-अद्रनि । अनित्यता कःलानित्वता विभाव उरदरीपनविभावः तत्यका- 
चितः कालानिष्यतापरकाश्चनकाद्िनःवेर निर्वेदस्य प्रतिकूक्ता निर्वेदस्य निवेदरूप. शान्त- 
स्थाय्याख्यो व्यभिचारी चत्यन्वय. । उपान्त इनि । एवश्च विभावादीनां प्रतिकूटस्तस्या- 
पयुपस्थत्वा विरोधेन प्रकृतरनानास्वादयसङ्ग इति दपरकतावीजम् ॥ ३२७ ॥ 

परतिकूलानुमावग्रहमु दादरति-णिह्ूभरेनि । 
निशतरमणे लोचने पतिते गुखजनमध्ये । मकरूपरिहारृदया वनगमनमेवेच्छति वधूः ॥ 

इति. मस्कृतम् । निमृतरमणे गु्तकायुके जारे । गसुजनानां मध्ये लोचनपये नेमां 
पतिते सति सकटस्य गृहकायंस्य परिहारे व्यागे हृदयं यस्यास्तथामूता वधूः तेन सह रन्वु 
वनगमनमेवेच्छतीत्यर्थः ] अत्र व्याजादिकं विर्न वनगमनं सकल्परिहारस्च शान्तानुमावः 
न च व्याजः प्रतिपादित इति शृङ्गारस्य प्रकृतस्य विच्छेट इति प्रतिकूलानुमावग्रदो दोषः 
इन्धनाद्यानयनन्वाजेन संभोगार्थं बनगमन युध्ुच्यते तदा न शान्तानुभावग्रह इति न टोष- 
स्तदाह-अव्रति । शान्तेति । तेन प्रतिकूढानुमावग्रहेण ग्रकृतविप्रलम्भशङ्गाररसविच्छेद 
इति भावः ] तयोरेव शङ्गारानुमावत्वोपायतामाह-इन्धनेति । चेदिति ! निवध्यत इति 
रोषः । तथा सति शङ्गारे एव पर्यवसानं न तु शान्त इति न दोषः }} ३२८] 

( ७ , पुनः पुनर्दीभ्तिः दीपितस्य स्वसामग्रीरन्धपयोपत्य अन्तरा विच्छ बिच्छिद्य 
अणम् हयं च प्रवन्धे एव सम्मवर्तत्याह-कुमारेति } तत्र हि अथ मोहपरायणा सती- 
स्यादिना दीपितोऽपि कर्णा अथ सा पुनरेव चिहृेत्यादिना पुनद पितः! अगरकस्यैव पुनः 
पुनरस्वादः सददयानां वैरत्यायेति दूषक तावीजम् ! 

(८ ) अकाण्डेऽनवसरे रसस्य प्रथनं वणनमित्य्थः ! तदुदादरति-यथा वेणोति । नहि 
शोकोत्साहवानानिरुदध परतिपत्तचेतनि श्ङ्गारादिः पदमपि लभते सुतरामास्वाद इति दोषः | 
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(९) अक्राण्डे छेदा यथा बोरचरिते द्वितोयेऽङक राववमा्यबयोषराधिष्दे 
चोररसे कड़णमो चनाय गच्छामि इति राघवस्योौ | 

( १० ) अङ्गस्याप्रधःनम्यानिविस्तरेण बणनं यथा हयप्रौववघे हयम्रोबस्य ॥ 
( १९१ ) अङ्गिनोऽननुसंधारम् चथा रत्नावल्यां चतुर्थेऽङ बाश्रव्यःगमने साग- 

रिकाया विस्मृतिः॥ 
( १२ ) ्रकृतयो दिल्या अदिव्या रिव्यादिव्याश्च, वीरसद्रश्रङ्गारशान्नरस- 

प्रधाना धीसेदात्त-धीतेद्धत-धीरटक्ित-धौरप्रशान्ताः, उत्तमाधममध्यमाश्च | 

( ९ ) अकाण्ड छेदो रसस्य विच्छेदस्तदुदाहरति-यथा वौरेति । धारापिरूटे घारावा- 
दिनि अविच्छिन्न प्रसरतया प्रवृत्ते कीररसे युदधोत्साहे गघवत्योन्ौ अकाण्डे तथोक्तिव्यनिनं 
निगमनं प्रतिपादयन्ती श्रीरामस्यारवा स्ते पर्यवस्यतीति नायक श्रीरामे बीरसो नाच्वाचेतेतिटोषः 

( १० ) अङ्खस्याप्यतिविस्वृतिरिति व्याच्ै-अंगस्येति ¦ अप्रधानत्य प्रतिनःयकददेः हय- 
मीववधनाटकर विष्णुः प्रघानम्तो नायकः तद्रण्नं परित्वव्याप्रधानस्य हवगप्रीदनाम्नो दैत्यस्य 
जरूकेलिननविदारादे विस्तरेण वर्णनं हयग्रीवत्यैव नायक्त् प्रत्याययति तथा च तद्वत एव रसः 
श्राधान्येनास्वावरेतेति दोषः । 

( ११ „) अङ्गिन. प्रधानस्य नायकस्य नायिकाया वा अननुसंधानमपरामर्यो विस्मरण- 
न्तदुदादरति-यथेति । तत्र वाभ्रव्यनाम्नः सिहदेश्वरकंचुकिन आगमनकले विजयवरम्त्तान्त- 
अ वणासक्तहृदयेन राज्ञ बस्सराजेन नायकेन सागरिकःया रनवल्याखल्याया मुख्यनायिकायाः 
नाममाच्रस्याप्यग्रहणाद्िस्प्रतिस्तेन नायिकाप्रतिषाचश्चंगाररसो विच्छिन्नपाय इति दोपः ' 

( ११ ) प्रकृतीनां विपयंयः, यत्यङृतौ यद्र्णनमनुचितं तत्र तद्रर्णनं प्रकरृतिविपर्यस्त 
द्रयाख्यातु प्रहृ तीराद-प्रकृतय इति । प्रकृतयो नायकाः । तछक्षणन्तु-- 
नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । रक्तलोकः शुचिवाग्मी रूटवंशः स्थिरो युवः | 
चुद् म्युत्साहस्प्रृतिध्रकञाकलामानसमम्वितः । शूरो टदश्च तेजस्वी शाखरच्श्य धार्मिकः | 
इति । दिव्या दिवि त्वै मवा देवतैकल्पा इन्द्रादयः । अदिव्या मानपेकलूपा वत्सरा- 
जादयः । दिव्यादिव्या मानुषरूपेणाप्यवदी्णां देवाः श्रीरामादयः । निविधा अप्येते धीरोदा- 
तादिमेदेन चतुधां मवन्तीत्याद-वीरेव्याद् । इदं धीरोदात्तादिवु यथाक्रममन्वेति तथा च 
नीररसप्रवानो धीरोदात्तः 1 रौद्ररसप्रथानो षीयोद्धतः । शरङ्गाररसप्रधानो धीरललितः] शन्त- 
रसप्रषानो षीरपञ्चान्त इति पय॑वसितः ] श्रीराम-भागव-धीकृष्ण-जीमूतनाहनाः कमेणोद्- 
हरणानि । एतेषां क्रमेण लक्षणानि-- 
महासत्वौऽतिगम्मीरः क्षमावानविकित्थनः । स्थरो निगूढाहंकारी धीयोदाच्दव्रतः ॥ १ ॥ 
दपमात्सयभूयिष्ठो मायाङ्द्मपरायणः ! धीरोद्धतस्त्वहंकारी चलश्वण्डो विकत्थनः ॥ २ ॥ 
निश्िन्तो घौरललितः कगसक्तः युखी मृदुः । सामान्ययुणयुक्तसत॒ धीरशान्तो द्विजादिकः ॥२॥ 

 दाद्यविधा अप्येते उच्तमादिभेदेन प्रत्येकं त्रिधा वन्तीत्याह--उत्तमेवि । गुणोककतषा- 
पकषतदुमयेरेते रयो मेदा बोध्याः ¡ तथा च दिव्यादिमेदेन ब्िविधा अपि पुनर्धासेदाचा- 
दिभेदेन प्रत्यकं चतुर्विधा भूत्वा पुनुंणोकर्षापकष॑तदुमयमूखुकेनोत्तमादिभेदेन परलेकं 
त्रिधा भूत्वा षटर्शदविषाः प्रकृतयः सचन्ते, साहित्यदप॑णादिरीत्या अनुकूलो दश्रिणो ष्टः 
ठभ्चेति चत्वारोऽपि प्रकृतिभेदेन गणनीयाः ¡ उका प्रकृतिषु विपर्ययामिधानाय तदौचित्य- 



१८० म् नेश्वरीटीकोपेते काव्यप्रकाशे- 

रतिदह्ासशोकाद्भुतानि अदिव्योत्तमःरक्रतिवत् दिव्येष्वपि । फिस्तु रतिः सम्भोम- 
शङ्गारह्पा ऽत्तमदेवतःदिषिय) न वण्नोया ! तदणनं दि पित्रोः सम्भोमवणनमिवा- 
स्यन्तमनुचितम् | 

क्रोधं प्रभा ! संहर संहरेत यावद्भिरः खे मरतां चरन्ति । 
तावत् स बहनमवनेत्रजन्मा सस्मावसेष मद्भं चकार ॥ ३२९ ॥ 

इस्युक्तवद् भङ्ुस्यादिविकारवजितः क्रोधः सद्यःफटदः स्वगपाताख्गगन- 
समुद्रोवङ्गनायु्स) ह्च दिष्यष्वेव । अदिव्यपु तु यावद्वद्ानं प्रसिद्धमुचितं वा 
तावदेवापनिबद्धव्यन् ! अधिक्रं तु निवध्यमानसमसवच्यप्रतिमासनं नायकवद्रतित- 
व्यम् न प्रतिनायक्रवद् इद्युपदेशेन पयवस्येत् । दिन्यादिव्येषु उभयथाऽपि । 
एवमुक्तम्यौचित्यसय दिव्यादोनामिव धीरोदान्तादीनामप्यन्यथावणेनं विपययः । 
तत्रभवन् भगवन्निप्युत्तमन न मधमेन मुनित्रती न राजादौ, भटटारकेति नोत्तमेन 
राजादौ प्रकृतिविपययःपनेर्वाच्यम् । एवं देशकःछ्वयाजास्यादौनां वेषव्यवहारा- 
दिकरुचितमेवोपनिवद्धञयम् ।! 

( १३ ) जनङ्कम्य रसालुपकारकस्य वणनम् । यथा-कपूरमञ्जयां नायिकया 
च 

मनुवदति-न्तरेति ¦ उन्द् परहरतियु मध्ये] अदिव्याः वा उन्तमग्रकृतयर्ास्िवेव्य्थः | 
विपर्ययमने चयं दद॑यति-क्रिन्त्विनि ¦ अनुचितमिति यथा-- 

इत्यनुचितम् ! एवं भयं नोत्तमघु जुगुप्सा दिभ्येघु वोध्यम् । 
करोषोत्साहविलेपावपि दिव्येष्वेव वणनीयावित्याद-क्रो्मिति । कुमारसम्भवे पय्यमि- 

टम्-दे प्रभो ! शङ्कर ! क्रोधं संहर सहर निवचेय इत्येवं मरतां देवानां गिरो वाचः खे याव्- 
चरन्त प्रवतंन्ते तावत्तत्काद्मेव भवनेजजन्मा रिवनयनोत्थः स॒बहिर्मदनं मस्मैगवदेषो 
यस्य ताददं चकार दद दिष्यथः । इन्द्रवज्र] छन्टः इ्युक्तवद् ईदृशः ! दिव्येष्वेव वर्णनीय 
इति रोषः ! अदिव्येषु बणनीयमाह--अदिग्येष्विति । अवदानं इृत्तं कर्म भूतपूव॑चरितम् 
प्रसिद्धं खोकम्रसिद्धमुपनिवद्धव्यं वण॑नीवम् } अधिकव्णने दोषमाह-अधिकन्त्विति । मनुष्ये- 
प्वथिकृवणनेऽसत्यत्वेन रामादिवद् वत्तितव्यम् न रावणादिवदिति प्रागुक्तोपदेशे पयबस्तानं न 
स्यादिति भावः ॥ ३२९ ॥ 

दिव्यादिव्येष्वपि वणनीयमाह-)द उ्यादिव्येष्वित्ति } उभयथेति । उभयोरप्युचितं वणं 
नीयमित्य्थः } एवमिति ¦ एवं दिव्यादीनाुक्तस्यौचित्यत्यान्ययावणंनमिव धीरोदात्तादीनाम- 
प्यौचित्यत्यान्यथावर्णनं प्रकृतिविपयय॑य इध्यथंः } इदानी सम्बोधनौचित्यमाह-भन्रेवि | 
त्नमवन् भगवन्निति, उत्तमेनेव; प्रयोक्तव्यं नाधमेन ! मनोति । उत्तमेनापि मुनिग्रश्तवेब 
वाच्य न ठु राजादौ । तथा भ्ारकेति पदं राजादावृत्तमेन न वाच्यम् किन्तु देवादावेव, 
अन्यथा ग्रकृतिविपयंयापततेरित्यथः ! एवं देशादिष्वप्यनुचतवणंने विपययप्रसङ्गात्तदुचितमेव 
वर्णनीयमित्याद-एव्मिति ! यथा स्वर्गाङ्गनालु मानुषीवेषादिवणनम् । रसातखादौ मेघादिवः 
वर्णनम् । वसन्ते च मेधवणनम् । जराया सम्भोयादिवणंनम् } कुखवधृजातीयस्य साभिप्राय- 
वचनादिवर्णनमनुचितगिति भावः ॥ 

८ १३ ) अनङ्खस्याभिघानमिि कारकांसं व्याच्े--अनङ्गस्येति । उदाहरति- 
वयेति ; ५पूरमञ्जरीसटके नायिकया विनग्ररेखया स्वात्मना च स्वेन च राशा चण्डपाञेन 



सप्रमोल्लासः। १८१ 

स्वात्मना च क्रतं वसन्नवणनमनादन्य बन्दिवर्जितस्य राज्ञ प्रसंनम्।॥ ईटशा 

इति नायिकापादश्रह्ारादिना नायककःपादिबणनम् : उक्तं हि ध्वनहृता-- 
अन(चत्याहत नःन्यद्रू रसभङ्गस्य क्ररन् 

अआचिन्योपनिवन्धन्तु रसस्वोपनिपःररः ¦, इनि । 
इदान कचद्दोपा अप्येने-इ्युच्यन्ते ¦ 
(८३) न दाषः स्वपदे नाक्तावपि संचारिणः कचित् । 

यथा -- 
जत्सुत्येन कृतत्वरा सहमभुत्रा ठयावत माना हया 
तेस्तवन्धुबधूजनस्य वचननीताभिद्ुल्यं पुनः । 
रष्राऽम्रं वरमात्तसाध्वसरसा गारा नदं समपु 

संरोह्पुखका हरेण हसता रिलष्टा शशिवायान्तु बः | ३३० {; 
अत्रौरक्यशच्द इव तदनुभावो न तथा प्रनीति्न् ¦ अतत एव दुरादुरुकम् 

इत्यादौ ब्रोडप्रेमायतुभावानां विवछितत्वादौनामवोरपुकत्वालु भावस्य सहसा 

प्रसस्णादिषूपस्य तथःप्रनिपत्तिकारितवाभावादुस्सुकसिति कृतम् \। 

चन्दिवर्णितस्य वसन्तस्य वर्णन प्रङ्कतरसस्यानुपकारकमित्यनुचितनिदि मावः | कारिकाया- 

मीददा इत्यनेनेदयक्तम् , यदनोचिव्यदेतव. सवं एव दोप मवन्ति ए रेगणितग्रकस्ु प्रदश- 

नार्थसुक्त इति, अतः परिगणिताटन्यदुटाहरति-नायिकेति । ना -कापादाघातादिना नाय- 

कृस्य कोपादिवर्णनमनचितमिवि मावः } अनौचिर्यं रमविच्छेददैतुप्तच वृद्धसम्मतिमाद 

उक्तं लाति, डपनिषस्परेति ! नित्यादिस्वस्पव्रह्मोपस्यःपक्वेद् भाग इव ओचित्योपनिवन्धो 
रसोपस्थितिनिदानमिव्यथः | 

पवोक्तदोपराणा प्रतिप्रपवमाद -उदानोभिति ! सथः रणो त्वनिचारिणः कचित् यत्रैत- 

रविलक्षणो नानमावोऽ्थायन्साधारणे नादुमावादिस्त्र स्वपदैनोच्वपि न दोष इत्यथः | 

ययेत्युदाहरति-भौरघुक्येनति । र्नावलीनाटिकायः मद्ल्मिठम् ! नवे सङ्गमे इसता 
हरेण दिला अत एव संरोहत्पुलका उद्गतरोगवा गरी वः शिवाय अस्तु! कौटशी 

ओत्सुक्येन दवितसमीपगमने उक्तण्ठवः कता त्वरः सदसा गमनारम्ने यव ताद्छा, तथा 

सहुवा सहोयन्नया स्वाभाविक्या हिया च्ञ्जवः व्यःवतमानः परावदमाना यु नस्तेस्तेस्त- 

त्कालोचितैवन्धुवधजनस्य भ्रातृजःयदेव चनेरःभिख्य प्रिवत्य सम्ुगखत्वं नोता प्रापिता तेथा 

प्रे वरं श्रे पतिश्च दा आत्तो गहीतः साध्वनरमो चयरनौ यवा तथाभूतेत्यथः । शादुल- 
विक्रीडितं छन्दः ! अन्नौत्सुक्यम्य नैकोऽपि ताददोऽसाधारणोऽनुमावादिरस्ति । येनोपात्त- 

नौत्सक्यमसंशयं प्रतीयते, येऽपि च खरादयलेऽपि नासाधारणाः, गुदजनसज्नमयादिनाऽपि 

तेषां सम्भवादित्यौत्सुक्यस्य सञ्चारिणः स्वशब्दवाच्यता न दोषस्तदाह-अत्रेति । ओंखुक्य- 
द इव ओस्सुक्यशब्दवत् तदनुभावस्तव्यौश्सुस्यश्य व्वयारूपाऽनुभावः न तयेति नौसुक्य- 

मसुन्दिग्धं प्रतिपादयितमीष्टे भयादिसाध्रारणत्वात् 1 उक्तमथ कव्यन्तरप्रयोगेण द्रदयत्ति-अत 
एवेति । स्ररास्पानुभावस्योत्सक्यव्यज्चनाक्चमत्वदेव ! इव्याद्ा्रिति ! प्रारुक्तेऽस्मिन् 
पयेऽमरकविनोत्युक्यमेव स्वशब्देनोपात्तमिति भावस्तदेवाह-व्रोडेति ! त्रीडा प्रेमादिषखूपाः 
संचारिणस्तेषां येऽनमावास्तेषाम् उस्सकल्वमोधुक्यसूपो व्यभिचारिभावस्तस्य योऽनु मावस्वस्य 
तथा प्रतीविः अस्न्दिग्धप्रतिपत्तिरित्यथंः ¦ स्पष्टमन्यत् || ३३० ॥ 



१८२ सगेखरोरोकोपेते काव्यप्रकाशे- 

(८४) सथ्वायदिर्विरुद्धस्य बाध्यस्यःकितिगुंशावहा ।॥ ६३ ॥ 
बाभ्यत्वेनोत्तिन परमदाषः, यावलङ्कतरसपरिपोपङ्त् । यथा-- 

काकायं शशलक्ष्मणः क च कुरप्-इत्यादौ ॥ ३३१ ॥ ॥ 
सत्र वित्तद्दिघु उद्रतेष्वपि चिन्तायामेव विश्रान्तिरिति प्रक्ृतरसपरिपोषः ॥ 

पाण्डुक्षामं वदन हृदयं सरसं तवालसं च वपुः | 
अवेद् यति नितान्तं क्षेभियसोगं सखि | हृदन्तः ।। ३३२ ॥ 

इत्याद) साधारणत्वं षाण्ड्तादीनामिति न बरिरुटम् ॥ 
सत्य मनोरमा रामाः सव्यं रम्या विभूतयः | 
ञन्तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गछालं हि जोवितम् | ३३३ ॥ 

इत्यत्रा्यमथ वाध्यत्वनवाक्तम् । जोवितादपि अधिकमपाङ्गभङ्गस्यास्थिरल- 
प्रतिदरखविभावाविब्रहस्यारोषत्वमाद--घंचा्योदेरिति। आदिनाऽनुनावविभावयोः 

परिग्रहः । विद्धस्य ग्रकरतरन्विरोधिरसाङ्ग भूतस्य सचायदि््वभिचायदिः वाध्वस्योक्तिः वाध्य- 
तेनोक्तिरुणवहा भवतीः | यटि खमावत एव बाध्यत्वं न तदा विरोध इत्यन्यथा व्या- 
चष्टे-बाध्यत्वेनेति । तथा निदेटव्य यथा वाध्वतावगमः स्यादित्यर्थः । र णपटं विवरचवति-- 
न परमिनि } परर केवलम् | यावदिनि । गरुत प्क तरसपरिपोषकतवा रण इत्वर्थः ॥६२॥ 

क 
७ तत्र विनडधनय् व्यभिचारिणो वाध्वसेनोन्धो, रुण वदत्वरदादरति-काकार्यिति । =चतु- 

हासे व्याख्यातम् | अत्र चतुद पाठयु पूव मागय्रतिपा्यानां रामाङ्गाना शान्तस्चारिणां शृज्ख- 
रविरोभरिना बरितकंयङ्काष्रतीनायुत्तरनागप्रतिपावामिररानसषाङ्ध मृतामिरोलुक्यस्य तिदेन्यचिन्ता- 
मित्तिरत्कःरपुरःमरचिन्तायामेव पयंवसानम् इति भावशत्ल्तापरिपोपकत्वाद् गुणतवन्तदाह- 
अत्रेति । विश्रान्तिः पयवसःनम् । प्रकृतेति । भावद्यवर्तापरपोष इत्यर्थः ॥ ३३१ ॥ 

वरतीयोद् योते ध्वनिकायोक्तमन्यथा स्मर्थयिदुमाह--प्ाण्डिवति ¦ नायिकां ग्रति सख्या उक्तिः | दे ससि } तव पाण्डु युर क्राम कदं च वदनं सरसं सानुरागं अ्न्तरससदितं च 
द्दवमत्त एव अलसम् आटत्यदुक्तम् बाह्यक्रियावामक्षमं वपुः शरीरं च वदनादित्रियं कतं 
नितान्त हृदन्तः हृदयमध्ये कषत्रियरोगं देहान्तरे चिकिल््यरोगमावेदयति शापयतीयर्थः । 
तल्यद्धोगिताऽत्रालङ्कारः ¦ अत्र पाण्डुतादीनां राजयक्ष्मादिरोमगानुभावकतया करणरसो- 
चिततया च विरुदत्वेऽपि विप्रलम्भन ङ्गरे समावेशादङ्ग मावपास्या उत्करष॑कत्वर मेन दोषत्वा- 
भावे इति ध्वनिकारः, तदयुक्तम् तेषामुभयसाधारप्याद्विरोधस्यैवासिदधेरियाट--इत्यादा- विति । साधारणत्वं करणबिप्रलम्भोभयसाधारणत्वमित्यर्थः ॥ २३२ ॥ 

संचायदि सत्यादिपदग्रह्यस्य विरुद्धस्य बिमावस्य बाध्यत्वेनो्तों शुणावहत्मुदाहरति- 
सत्यभिनि । रामा रमप्यः मनोरमा रम्या इति सत्यम् विभूतय एेदवयाण्यपि रम्या इति 
सत्यम् न्तु जीगितं जीबनं हि -मतताङ्गनायास्तरुण्या अपाङ्गभङ्गः कटाक्षसतदवल्टोकमस्थ- 
समत्व । अनरे पूाध रामा इति विमूतय इति च पुरुषनिषटश्वङ्गारस्य विभावः अपरां 
जीवितस्य छोल्यं शान्तस्य विभावः अनयोरवंददत्वेऽपि पूवस्य वाध्यतेनेवोक्तत्वा् दोष- 
त्मम् अपि तु गुणत्वम् शान्तपरिपोपकत्वात् । सर्वा रामादयः सत्येव जीविते तस्तौकरया्थ- 
मुपादेयाः जीवितं चातिमंगुरमिति कं कृतं तासासुपादेयत्वम् अतो रम्यत्वेऽपि निषला 
एवेतिपय॑वसानादित्याह-इत्य्रेति । नन्वेवं पूवार्धतिपायस्य बाध्यतवेऽपि मतताङ्गनापाङ्गमद्ध- 
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मिति प्रिद्धभद्गपमननयापात्तं शःण्नदेच पुष्णानि न पुनः श्य्धारस्यात्र 
प्रनीनिस्नदृङ्गा7निपन. ! नतु विनेयान्छुलोकरणमत्र परिहासः, शान्त-शगारयो- 
नरन्नयम्यामादन् ! न कठ्यशाःभ्नकरणम्, रसान्तरादतुप्रासमान्राद्रा तथा- 
मावान् | 

(८५) आश्रयेक्ये रिरद्रौ यः म कार्यो मिन्नसंश्रयः। 
रसान्तरेखान्तरित नेगन्तयंण या रसः | ६४ ॥ 

दीर-भयानकयारेकाश्रयत्वेन विरःण इति अनपक्षगनत्वेन भयानको निवशः 

त्यनभःवन ननिष्रशद्धस्त्य प्रनत्या विगेधा८स्नेष्न च न्व न् श्गारप्रतीतिरिदि वस्तं 
दास्यम तद्पादानवयध्यप्रनद्रादत्यदम्य = उगाधर उदर सोवितःदपाति) शान्त 
सेदनि ! यथःपद्धमडधोऽत्थिरत्वथः जविनम, =-= णन्थःविष्ठप्रव्ययः तत्प्रत्यये 

ख शाग्न्रसपरिपोष- 

प रनत्वेनाचेक्ना- 
परन्य उःधने कि बिनिरमक्नन्दन्धायमट-न पुनरिति । अच हतुमाह्--दङ्कति। 

श ज्ारयोग्यविमावादकरणःटिन्यथः } श्रगुःर्द्वभःगदनन्वछवत्येवाच शृडारयपतीतिः | 
पान्तु तया गुडजिहिकान्यायन श्ष्या अभिमुरक्कत्य शान्त निवेदयन्ते इत्यदोषता, यद्रा 
काव्यदौोभानिमित्तमव तदपरद्रानय् अतोःदोष्रदा, इति द्विविधं ष्वनिकारसमाधानम् , ततादं 
दूषयति-न स्विति ¦ विनेयः चिष्यालेपषन्दुनवीररणमभिसुग्वीकरणमित्वयः । नैरन्त- 
यन्य व्यवधानस्य अनावादिति विरोधनति रेप. ] एवञ्च श्रङ्कारोद्रोव यान्तोद्रोषो दुर 
दति मः | पथम दघयित्वा द्रितीयखयवि समाधानं दृथयत-नापोति ; शोभाकरण- 

मिति परिहार इति शेषः } काव्यशोमायामुपपाटकमद्-रसान्तगादिति | शान्तह्पादि- 

त्यथः ¡ अनुप्रासति । मत्ताङ्गनापांगमगति ¦ कोमटनुग्रानमात्रद्धत्यथः । अत एव 
चि्रकाव्ये-लङ्कारदेव चारन्वदन्यवः } तथः वात् काव्यशोभःन्स्वात् | २३३.॥ 

इदानी रसविरोधं सक्षिप्य तत्रह रोपवरमदरू--अःश्रयक्य इति । राना विरोधो 
द्वि देकः कल्कश्च ठवाद् ननाधमे--सिन्नमश्रय इत्ति । अन्राश्रयसंश्रयन्दौः 
आाटम्बनाधारोभयपर तनालम्बनेक्येन विरो न्नल्न्यननया निवेश्यः आधारेक्येन च 

विरोधो मिन्नाधारतवाः निवच्य इत्यथः । द्वितीयं समाधचचे-रसान्तरणेति । यो रत्त इत्यक 
विरुद्ध इत्यनुषग्यते नेरन्तर्वेणाव्यवधानरन यो रसो विरुद्धः स रस्तान्तरेणान्तरितो व्यवदिचः 

कार्यं इत्यथः ॥ ६४ }) 
कारिकायाः प्रथमार्थं व्याच्े-वीरभयेति । प्रतिषक्टिप्ि ! वणं नीयनायकदेयैः प्रतिपक्षः 

शद॒सतद्र स्वेन निवेशयितव्यो वण॑नीवः } तथा सति दूरे तस्व टोषत्व परदयुत वीररसपरिपोष 
इति शेषः । भयानकस्य प्रतिप््रगतत्वेनोपन्यासे नायक्वीररसपरिपुष्टिरिति भावः | 

यथा--आहूताःपि पदं ददाति न पुरौ न प्रायिताऽ्पीक्नते 
साकृतं परिभापिताऽपि बहुशः किं चिन्न चामापते ] 
आद्विर्ष्ठाऽपि न संमुखानि स्चयत्यङ्गानि मृटादाया 
कोपोद्रकवद्चंवदेव तरणी श्रेणी यदीयद्धिषाम् | 

इति कस्य चिद्रान्नो वर्णनम् } यस्य प्रकृतस्य रो द्विषां श्रेणी पंक्तिः कोपोद्रेकस्यः 

= ॥ 
तः ॥ य मृ ०८ ने [१ (1 #॥ < न्क्ुः भ छि ध 
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१८४ नानेश्वसेरोकापेते काव्यप्रकाशे- 

यिदज्यः शान्वश्ंगारयोस्तु सैष्नवयेण विरोध इति राम रमन्तरे कायम् । 

यथा - नागानन्दे शान्तस्य जीमूतवाहनश्च “दहो गोत्तम अदो वादित्रम् -इत्यद्- 

्ुतमन्तर्मिदेश्य मलयवती प्रति शंगारो निवद्रः। न परं प्रदन्धे यावरेकस्मिन्नपि 

वाक्ये रसान्वरन्यवधिना विरोधो निवत्ते । यथा- 
भूरेणुदिग्धान् नवपारिज्ञातमाकारजो वासितबाहु मध्याः । 
गाढ {शवाभिः परिरभ्यमाणान् सुरागनार्ङिष्रसुजान्तरााः ।॥ ३२४ ॥ 
सशोणितैः ऋयमुजां स्फुरद्भिः पक्षः खगानसुदषीञ्य मानान् । 

संबोजिवाश्चन्दनवारिसेङकः सु7न्विभिः कल्पवादुककलेः ।॥ ३३९ ॥ 
विमानपर्यङ्कतरे निषण्गाः कुतुहखाविष्टतया तदानीम् । 

निदिंह्यमानान् छुखनांगज्लोभिर्वौ राः स्वदेदान् पतितानपरयन् ।। २३६ ॥ 

अत्र चोभर्प-श्रङ्कारयोरन्तर्बीररसो निवेशितः \ 

कोपातिश्पर्य वशषवद्ा अपरान कुपिता तहगोव मृदः मयरत्तणोपक्ते कोपात् ्िकततव्यता- 

मूटः आश्ययोऽन्तःकरगं यर्थ, त्तडशो सतो चरूतःऽतरे पुति पदं न ददाति नागच्छति 

धराथिताऽपि नेतत साङ्रतं साधिपरावं वथ तथ। वदुर. परेनःविताऽपे किच्चिदपि नानापते 
यास्ख्शिपि सन्निधिं प्रापितापि तरुणो पद्व आटलिङ्गतापि अङ्गानि दृस्त्यश्वादीनि तदन्ते मुखा- 

दीनि सम्बुखानि न र्चयततीयर्थ. | अनर मयानकघय प्रतिपश्नगतस्वेनोपन्यासात् नायकरवीररस- 

परिपषटिः । । कारि द्ितोवःधं पचे -एा नेति । अन्तरे मध्ये कायं नित्रे्नीयम् । 

वदुदाहरति -यथेति । नागानन्दे नायकस्य जीमूतवाहनस्य शान्तो रसः मलख्यवतीनायिकाविषयः 

शयङ्गाखचेति विरोधरङ्का सा च अदने गीतमश्चे वादित्रमि्यतेनदुभुवप्म्व दयोर्भष्ये निवेश्च- 

नायर्ितेति ! न चायमविरोधः प्रबन्धे एव किन्तरेकस्मिन्बाश्येऽपीत्याद-न परमिति । 
व्यवधिना व्यवधानेन विरोधो रसयोरिति शचेषः } निवत्तते परिदठो भवति । 

तदुदाहरति -भूरेण्विति । ध्वन्यालोक उदाटृतानीमानि पद्यानि विशोषकमि दन्तिभि- 

वक्यार्थसमाप्तेः । विरोषेण शचून् ईरयन्ति कम्पयन्तीति वीरा विम(नमध्ये यः पय स्तत्तठे 

निषण्णा उपविष्टाः सन्तः तदानीं छलना स्वैद्यानामडलीभिनिदिदयमानान् प्रदश्यंमानान् 

रणभूमौ पतितान् स्वदेहान् ऊुनूहत्मविषटतया आशववयुक्ततया अयद्यन् । कोतुकडेठधमं 
यथाक्रममेकं देहविरोषणमपरं वीरविशेषणमाह-मूरेण्विति । मूसम्बन्धिरेणुना दिग्धान् व्या- 
छान् नवानां पारिजातमालानां रजोभिः परगेर्वासितं सुरमीक्रतं बाहुमध्यं वक्रो येषां तथाभूताः 

हिवामिः श्सादीभिमादं यथा तथा परिरभ्यमाणान् आलिङ्गथमानान् सुराङ्गनाभिरम्ससेभिर- 

दिष्टम् भुजयोरन्तरालं येषां तथाभूताः सयोणितेः सरुधिरेः क्रव्यभुजां मांसौदिनां खगानां 
गृादिपक्चिणां सुरद्धिश्चरद्धिः पमैरुपवीज्यमानान् चन्दनवारिणा सेका यत्र ताद्शेः 
सुगन्धिभिः कल्यरता एव दुकूढानि पट्टवस्त्राणि तैः संवीजिता इत्यथः ¡ उपजातिदछन्दः! 
भूरेणुदिग्देत्यादिकर्मविेषणेन वीमत्सः ! नवपारिजतित्यादिकतविशेषणेन श््गारः । अनयोश्च 
निदेशक्रमेण प्रतीतिः । एवं मूरेणुदिग्धत्वादेः नवपारिजातमालारजोवात्तितत्वादेश्च रणोत्साह- 
मूखकतया रणेत्साहपतीत्या वीररसः ! खं च प्रथमतो बीमत्सः ततो वीरः ततश्च शृङ्गारः 
ततः पुनर्वीर इति व्यवधानम् तेनानन्तर्यामावाद् बीमत्सश्रङ्खास्योरविरोघः । वीरस्याटम्बनमच्न 
प्रतियोद्धा श्ङ्गारस्य तु स्वगाङ्गना इत्यालम्बनमेदादनयोरम्यविसेधः, तदेतत्सवमभिपरत्या इ-- 
अत्रेति ॥ ३२३४-३२६ ॥ 



सप्रमाह्लासः। १८५ 

( ८६ ) स्म्यमाणो विरुद्धाऽपि साम्येनाथ विवचितः । 
ग्रङ्धिन्यद्धत्वमाप्तौ यौ तौ न दुष्टौ परस्परम् ॥ ६५ ॥ 

अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तचविमद्नः ! नाभ्युजघनस्पर्ला नोवोविखंसनः करः ॥ 
एतद् भूरिश्रवसः समरुवि पतितं हस्तमालोक्य तद्रधूरभिदधो । अत्र 

ूर्वावस्थास्मरणं शङ्गाराङ्गमपि करुणं परिपाषयनि ॥! 
दन्तश्चतानि करजैश्च विपाटितानि परोद्धिन्न वान्द्रपुखकैमं वतः शरीरे । 
दन्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा जातस्प्र हैम निभिरप्यवलोज्ितानि ॥३३० ॥ 

अन्न कामृकश्य दन्तक्चनादीनि यथा चमत्कारकारीनि तथा जिनस्य । यथा 

वापरः -ङ्गासो तद्वरोकनात्सस््स्ठद्टदू एतद्दशो मुनय इति साम्यविवक्षा ॥ 
क्रामन्त्यः क्षनकोमखङ्कलिगलद्रकतैः सद्भी: स्थीः 

[कि 

भ 

अविरीवदेत्वन्तरमाइ-स्मय्य॑माण इति ¦ दुर इव्यत्र दुष्ट इति विद्ध इत्यन विरद्धा- 

विति च विपरिणम्यते था च विरद्येऽपि कथिद्रर. धानस्तेन नह रमस्वमाणच्चेन्न द 

इत्येकः पकारः } अथ विरद्धोऽपि कश्चिद्रसः साम्येन विवक्षितदचेन्न दु इति द्वितीयः प्रकारः 

विरुद्धावपि यौ रसौ च्र गिनि प्रधाने उत्कपाश्रे अङ्गत्सुपकारकल्वम् उत्कपकारकतवम् आतौ 
ग्रात्तो चेच्तावपि परस्परं न दुष्टाविति त्रतीयः प्रकारः} ६५ ॥ 

तत्र स्मर्डमाणवेनाविरोधो यथेत्युदादरति-अयमिति । व्याख्यातमिदं प्चमोल्छसे । 

अन करुणो रसः प्रघानमस्ति श्रङ्गाराङ्धस्मत्फ शङ्करोऽपि स्तः } स्मृतस्य तस्य पा्ाः 

न्येनास्वा्यत्वामावादविरोधः ! अत्र करणः प्रक्रतलात्पमधानम्. श्ज्गारस्याप्रक्ृततया द्ीनवल- 

त्वेनाङ्गत्वम् एतदेव कथयन् श्ङ्गारस्य स्मय्य॑माणत्वम् टशंयति-एतदिति \ पोषयतीति । 

एवं चात्र स्मर्य्यमाणश्रद्धारस्य करणोदहीपकतया तदङ्गत्वान्न विरोध इति भावः| 
साम्यविवक्षयाऽवियोधो ययेघ्युदाहरति-उन्तक्ष॒तेति } प्रसवजनितातिढुमुश्रावशैन निजा- 

पत्यमेव भोक्तमारममाणयि सिये तद्रा स्वशरीरदायकं परमदयाटं जिन प्रतीयमुक्तिः । 

डे जिन ! प्रोद्धिन्नाः प्रकयाः सान्द्रा: निनिडाः पुचका यत्र तादने मतः शरीरे रक्तमनत्ता 

रक्ते धिरे मनो यस्यास्तथाभूतया रक्तमनुर्तं मनो यत्यास्तथामूतया च मरगराजत्य सिंहस्य 

म्रृगाख्यपुजात्तिविशेषदपस्य च वध्वा सिंदिकया राश्या च कञय ¦ दत्तानि यानि टन्तक्षतानि 

क्रजर्नसैर्विपायितानि विदारणानि च तानि जातद्यृैः ( वयमण्येवंविधा भूयास्मेति ) जाता- 
भिलषैः सनिभिरपि अवलोकितानि दष्टानीव्य्थः 1 अपिर्विरोधे गतखरहाणां सुनीनामपि तदुदर- 

कादिति वोध्यम् । वसन्ततिलका छन्दः । अत्र यथा कामुकस्य ` कान्ता दत्तदन्तश्चतादीन्यव- 

छोक्य परः शरङ्गारी अहमप्येवं भूयासमिति जाताभिराषो भवति तथा जिनस्य सिंहीदचदन्त- 

शवतादीन्यवलोक्य मुनयोऽपि वयमप्येवं दयाल्वो भूयास्मेति जातभिलाघा मवन्तीत्यथवोधात् 

'दन्तक्षता्यात्मकोदीपनविभावरूपयोरं गयोः साम्यविवक्चयाऽङ्खिनोरपि मुनिनिष्ठपर्ङ्भारिनि- 

एयोरयाबीरश्रङ्गारयो रसयोः साम्यं विवक्षितमिति न तयो रसयोविरोधरूपो दोषस्तदाह-- 

अत्रेति । एतद्द्यः सिदीदत्तजिनशरीरस्थदन्तक्षतादिद्र्टार इति दिक् ॥ ३२७ ॥ 

अङ्किनीति व्रतीयप्रकारे एकन्राङ्किनि विरुद्धयोरङ्त्वं द्विधा मवति राज्ञि सेनापतिद्रयवत् › 

तुल्यकश्चतया रा्चि सेनापतितद्शत्यवत् परत्याज्गत्वमापाद्य वा, तत्रायेनाविरोधो यथेखुदाह- 

रति-क्छामन्त्य इति } राजानं प्रति कवेरक्तिः । दे राजन् ! त्वदैरिनायः अघुना क्षत 



१८६ नानेश्चरोटीकोपेते कऋान्यप्रकाञे- 

पादः पातितयावकेरिव ग्द्रटपाम्बुधोताचना 
भोता यतरैकरावटम्बितकरास्तवच्छतुनारय्योऽघुना 
द्ावाप्रि परितो रमन्ति पुनरप्यु्यद्रवाहः इव | ३३८ । 

अन्न चाटूके राज्ञविपया रतिः प्रनोथने तत्र करण इव शङ्गारोऽप्यङ्गमिति 
तयोन विरोधः | यथा- 

एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौनं समाचर । 
खवमाशाग्रहयस्तैः को डन्ति घनिनऽथिभिः । ३३९ 1 

इत्यत्र एटाति क्रडन्ति गन्छेति क्रोडन्तीति क्रीडनापेक्ष॒योरागमन-गमन- 
यान ्रिरोधः 

क्षिप्रा हस्वाचल्यः प्रसममसिहनोऽप्यादद्ानोऽन्चुकान्तं 
गृह्णन् केशेष्वपःस्तन्धरणनिपत्तितः नेक्षितः संञ्रमेण । 
आलिङ्गन याऽवधूतच्िपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोस्पराभिः 
कामीदाद्रापराधः स दहतु दुरतं छाभवो वः शराभिः।। ३१०॥ 

~~“ --- 
~~ --- ------- ------- - ज ~ न --- ~ --ााा ा०ाकाि 

ट वद्िर्विद्धा याः कोम ्रडव्यलाभ्यो गण्द्रनतं यट ताहशेः अत एव पातितयावकैरिव दत्ता 
टन्द्रनःरवं पाटः सदः मकुाद्रा. त्यन्- व्रदद्यान् तऋमन्त्यः ठकद्भूवन्त्यः | यस्ता 

पतत् त्रष्पाद्धुना यश्रज्टेन धोतं प्रक्राितमानन वानान्ताः | वाष्पपतनं शोकेन होमधूमेन 
च } मीता मयनु्धः | नतु पर्यु. वग्स्य च क्ररणावरुग्िता गृहीता. } यद्रा कर ऽवलम्बिता 
स्थापिताः कराः स्वकाः यामां तथामृतः अत एव पुनरप्युद्रदिवाह्य इव जायमानपरिणया 
इव दावायि वनवद वेबाह्िकाग्नि च परितः समन्ततो भ्रमन्ति पयंटन्ति परिभ्रमणं च 
कुबन्तीन्यथ. । शाद खविक्रीडितं छन्द. । अचर प्रधानभूते राजबिघयकरतिमावे द्वावपि करुण. 

श्रुंगारौ राज्ञि तेनापतिद्यवत् साक्नाद ङ्ग इति न बिसोधः } तदाह-अकरेति । चटके प्रियवाक्ये 
तच रतो तयोः कर्णश्ुंगारयौः अत्र शोच्यावस्थातः-करणो विबाहावस्यातश्च श्गारः | ३२८॥} 

प्रधानस्य साक्षादङ्गमूतयो्विरोधिनोरप्यवियोधं दृष्ान्तन द्रटयति-यथेति 1 पञचदन्तरे प्य 
मिदम् } धनिनो धनिका नय एदि आगच्छ गच्छ पत उत्तिष्ठ बद मौनममभाषणं समाचर 
धारय इत्येवे्रकारेण अ्थिभियाचकेः सद् कौ इन्त कीदैः आद्या वाच्छेव रव्यादिरूपो ग्रहं 
स्तैरभिमूतैसितयर्थः । अनर गमनागमनयोः पतनोस्थानयोवंचनमौनाचरणयोश्च स्वभावतो 
विच्द्त्वेऽपि मिलिता क्रीडातिरायत्वाद्यथा न बिरोधस्तथा प्रकतेऽपि.करुणश्गारयोः खमभावतो 
विरद्धत्वऽपि राजविध्रयकरतिमावपोघ्रकत्बान्न विरोध इत्याद इत्यत्रेति }। ३३९ ॥ । 

तृतायप्रकारस्य द्वितीयमेदमरुदाहरति -श्िप्र इनि । अमरशतके पद्यमिदम् स विपुर दाह- 
काल्किः शाम्भवः श्राचिर्बाणाग्निः वो दुरितं दहत, स॒ कः यः आद्रापरधः तत्काच्कृता- 
परशः कामीव प्रणयीव हस्तावलग्नः दृस्तस्पशं कवन सन् साभनेत्रोदयटामिः अश्रसदिते 
नेत्रे यासां तथाभूताभिः िपु्युवतिभिः भिप्तः प्र्निष्तः} तथा प्रसमं बलात् श्रघ्यकान्तं 
वल्लपान्तमाद दनो खन् सन्नपि अमिदतस्ताडितः । वथा केशेपु गरृहन् सन् अपास्तो दरीङृतः 
कमिनाऽपि चुस्वना केल्चग्रहणम् । तथा चरणयोर्मिपतितः सन् सम्भ्रमेण भयेन आदरेण 
च नक्षितो नावलोकितः ! तथा आलिङ्गन्. सन् श्रवधूतो निराकृत इत्यथः! अत्र करणश्रंगा- 
रायमानेन प्रानांगतया विरोधानाव इत्याह -इष्यत्रति ! भङ्कमिति । कर्णोदरीपनविमा- 



अष्टमोल्लासः । १५ 

इत्यत्र त्रिपुररिपुप्रमावानिशयस्य करुणा ऽङ्खगम् तस्य तु श्चकार तथापिन 
करुणे विश्रान्तिरिति नम्याङ्गतेव ¦ अथवा प्राक यथा कामुक आचरति स्म तथा 
शराग्निरिति श्ंगारपापितेन कस्णेन मख्य एवाथ उपाट्रल्यने । उक्त हि- 

गुणः कुनास्मसंस्कारः प्रधनं प्रतिपद्यते | 
प्रधानस्यांपकारे दहि तथः! भूयसि तने! इति | 

प्राकप्रतिपादितस्य रसस्य रख्न्तरण न विराधो नाप्यङ्काङ्खिमावा मवि इनि 
रसज्ञव्देनात्र स्थायिभाव उपलक्ष्यते |! 

इति काव्यप्रकाश दाप्रटयनो नाम सप्रमोह्लासः।॥ ७॥ 

अथाषटमाल्सः। 
(८७) ये रसस्याङ्धिनो धर्माः शोर्यादय इवात्मनः । 

उन्द् चप्रनश्रावक्त्व्यन्य वचपुररपप्रनत त्यद् दनन्ददिनि मन्व: विपूररिपप्रमावातिभ- 
[) च ॥ 

यत्य च्रिपुरःर यु तपवकर्.दन्नृच करणः {८द्ध.मन् प्रववत्वम्ते | चर्व् ट् करणन्य 
[क 

मिति ष. नन्वेवमपि श्मारणं पर्यष्ठ. कन्ण- व्रघानसेवं न त्वद मर दाइ तथःपन- 

विश्रान्तिः प्रकपर यवसःनम् तस्य करणस्य आङ्कतैव श्यृद्कारापन्नया प्रधानत्वेपि प्रभावाटिशये 

इन्वसवति नावः | उन्द्ा्थं हतुं दद्ययति-अशथवति | यथव्रति यत इत्वं अव्ययानामने- 
काथ्तवमिति न्यावन् प्राक् पूम् कामुकः यरणयी आचरति स्म, करावलूम्बनादिकमकाप्रीत् 
र्ख्य चिपरुररिपविषयकरनिमाव उपोद्रल्यते उद्रतवन्दः क्रियते | अचर कृच्णे न विश्रान्तिरिति 

सच" । प्रभावातिशया इ्करगाङ्कस्यापि शगारस्य प्रधानप्रभावातिशयांगत्वमित्युक्तेऽथं न्यःया- 
नग्रहं दश्यति-उक्तं हीति । गुणः सप्रधानं कतः आत्मनः स्वस्य संस्कारोऽन्येन परिपृद्धि- 
यस्व दाहश स् प्रवानमङ्धिनं प्रतिपद्यत प्रा्नौति, तथा आत्मसंस्कारेण य्रधानस्यांगिनः 
मूयनि महति उपकारे वतन इति न्यप्वर्थ. ] एवं चानेन न्यायेन श्रगारोपङृतत्य करणध्यो- 
पकारविशेघःघायकतयः शगारस्याण्युपकारकत्वेन प्रभावातिदायांगत्वसु प्पन्नमिति मावः | ननु 
बिग्यनवेद्यान्तसत्वं वे्यान्दरमम्पकशन्यत्वम् , तथाच एकटा द्वितीयामावात्कथं रसस्य 

रसान्दरण विरोधः कथं वाध्यागिनाव इतव्यसम्बद्धमवेतत्तवसित्याशङ्कावामाद-प्रागित्यग्द 
चठु्थोल्लासे । रसशब्देनेति ¦ रस्यते आत्वाग्यते इति व्युत्पत्या रसशब्देन स्थायिभावोऽभि- 
धीयते इत्यथ इति दिवम् | २४० || 

इति काव्यप्रकाद्ये नागद्वरीटीकायां सष्तमोल्लाखः 

एवं दोषे निरूपिते गुणार्कारौ प्राप्तावसरौ तयोगणस्यान्तरङ्गतया प्राथम्यम् ! विप्रति- 
पद्यन्ते हि केचिद् गुणाङ्कारयोभेदे । किञ्च सामान्यतो लक्षिते किसोषलश्चणसुचितमिति कारि- 
काद्रयेन तयोः स्वरूपदशनमुखेन सक्षणं दयन्नेव मेदकमाह-ये रस्येति } रसस्यांगिन 
इत्यमेदान्वयः श्रगिनः प्रधानस्य रसस्य धमाः साश्नात्सम्बद्धाः त गुणा इत्यथः } अत्रे समुच- 
तदश्रान्तमाट-शौयीदय इपि शौर्थ्यं ज्ञानविसेष्रः स च यथा चेतनस्य जीवात्मन एव 
नाचेतनस्य स्चरीरस्य तथा काव्ये आत्मस्यानीयत्य रसस्य श्रंगरादेयं धर्माः साद्नात्तदाधिता 

गुणा इत्यथः | गणानां रसथमेत्वकथनेन नाल्ङ्करिष्वतिप्रसंगः तेषा रसधमत्वामावात् । 

नन्वेवमपि रसते स्थायित्वे रतदोषेषु चातिप्रसगः तेषां रसधर्मत्वादित्यत आद-दत्कषदहेतव 



१८८ नाजेश्वरीरोकोपेते काव्यप्रकःशे - 

उत्कषेहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ ६६ ॥ 
आत्मन एव हि यथा शौर्यादयो नाक्रारस्य तथा रस्तस्येव माधुर्यादयो गुणा 

न वर्णानाम्। कचित्त शौ्यादिसमुचितस्याकारमहत्तवादरेद शनात् , "आकार 
एवास्य खुरः” इत्यादेग्यं बहारादन्यत्रा्ुरेऽपि वितनाकृतित्वमात्रेण शूरः इति कापि 
शरेऽपि मूतिङाघवमात्रेण अदरः इति अविश्रान्तप्रतोतयो यथा भ्यवहरन्वि 
तद्रन्मधु पदिव्यञ्चकसुङककमारादिवणोनां मधुरादिव्यवहारभब्त्ेरमधुरादिरसाङ्गानां 
वणनां सौक्कमाययादिमात्रेण माघु्यादिमधुरादिरसोपकरणानां तेषामसौक्ुमायौदेर- 
माध्ुयादि रसपयेन्तविश्रान्तप्रतीतिवन्ध्या व्यवहरन्ति । अत एव माधुयौदयो 
रसधमौः समुचितेवणन्यञ्यन्ते न तु वणमात्राग्रयाः। यथेषां व्यञ्जकत्वं तथो- 
दाइरिष्यते | ॥ 
(८८) उपद्बन्ति ते सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित् । 

इति । रसोक्क्र॑स्य देतुमूताः रमस्योत्कषंश्च अनुमवसिद्धचित्तदरत्यादिर्पकायं विद्ेषप्रयोनकलत्व- 
रूपः ] एवं च रतधमसे सति रसोतकपघंकसवं गुणलश्रणं फलितम् । अथवा रसधर्मत्वं नोपा- 

देयमिति मनस्ति निवावाद-अचकेति । अचखऽव्यमिचारिणी स्थितिर्येषां ते तथा चये रसं 
विना नावतिष्ठन्ने, अवस्थिताश्चावद्यं रसशुपकरुवन्ति ते गुणा इत्वर्थः । एवं च रसो्तषंकत्वे 
सति रसाव्यभिचारिस्थित्तित्वमभ्यभिचारेण रसोपकारकत्वं चेति र्चणद्रयं फलितम् , अलङ्का- 
सणान्तु रसव्वभिचारिस्थितित्वेन नियमेन रफपक्रारकतामावेन च तेदु नतिप्रसग इति दिक् | 

तदेतत्सवंमभिग्रेत्य इत्तिकारो दृष्टान्तसुखेन वर्णादीनामेव धमां गुणा इति वामनमतं 
निराकुव॑न् सूत्रं व्याच>- मात्मन इनि । आकारस्य शरस्य न वणनामिति शरीरस्य 
शौर्वादयो न धर्माः मतदारीरे व्यमिचाशाटिति लोके यथा प्रसिद्धं तथा माधुर्यादयो रसस्रैव 
धर्मा न वर्णानामिति मावः । ननु मधस वर्णां इति लोकव्यवहारात् गुणस्य व्ण॑घमें स्वात् 
उन च शुणस्य वणधर्मत्वं वामनादिभिरपिः इत्यायंक्य अभियुक्ता यौपचारिक व्णंघम॑त्व- 
मादाय मधुरा वर्णां इति व्यवहरन्ति ! न वास्तविक गुणस वर्भवमंत्वसिद्धिरिति सदशटन्तं 
सिद्धान्तयति-क्चिखित्ति व्यवहरन्तोव्यन्तेन । समचितसय व्यञ्जकस्य मशत्वमासेह- 
परिणाइवत्वम् । अस्य पुरुषस्य अविश्रान्तेति ! न विश्रान्ता याथा्य पर्य॑वसन्नः प्रतीति- 
यंभां ते अदूरद््दिनो श्रान्ता इव्यर्थः । एवं दन्ते भ्रमशीजं प्रद्य॑दार्णन्तिकेऽपि 
तदरयति-तद्रदिति । व्यवहारपृतेः अमिद्युक्तनामौपचारकित्य मध॒रादिष्यवहारस्य प्रवृतेः 
अमधुरादिरसो बीरादिरसस्तदज्गानां तदून्यज्चकत्वेनोपात्तानाम् सौकुमार्यादिमत्रेण माधयादि- 
विदेऽपि ख दृत्वादिना  माधुस्योदित्ि । माधर्यादि अमर्याद च व्यवहरन्तीत्यन्वयः | 
मधुरादिरसोपेत्ि, श्वंमारापिरसव्यञ्कत्येनोपात्तानामित्यर्थः 1 तेषा वणानाम्] रसप्- 
न्तेत्ि । रसस्य 7 रन्ते सीमायां विश्रान्ताः पय॑वसन्ना रसम्यादाग्राहिणां या प्रतीतिस्तया 
बन्ध्या हीनाः माडुवादि न शब्दछरत्ति किन्तु रसड्त्तीत्यजानन्तो वामनादय इति यावत् | 
तदेतत्तवं सूत्वयन्नाह-जत एत्रत्यादि ! रसनैयत्यादेव समुचितैरयभिव्॑ैः वणादिभिः । 
उदाहरिष्यते, अत्रेवोह्टासे अनंगरंगप्रतिममित्यादिना । 

अल्ङ्कारेषु उक्तगुणधमरादित्यं दशंयिदमल्ह्कारत्वरूपमाद--उपकुर्न्तीति । ये धर्मः 
श्रगदरारेण श्रगिनो ररस्याङ्गभू तौ शब्दाथौ तदुदरारेण तदुकर्मजननमुखेन तमङ्धिनं रसं सन्तं 



अष्टमोह्लासः | ९८९ 

हारादिषदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ ६७ ॥ 
ये वाचक-वाच्य-लक्चणाङ्गानिशयञुखेन मुख्यरसं सम्भविनमुपञ्वेन्ति ते 

कण्ठादयङ्गानामुत्कषोधानद्वारेण शरीरिणोऽपि उपच्छारका हारादय इवालद्कासः ¦ 
यन्न तु नास्ति रसम्तत्रोक्तिमेचित्रयमात्रपयंवसायिनः कचित्त सन्तमपि नोपक्बे- 
न्ति । यथाक्रमभरुदाहरणनि- ॥ 

अपसारय घनसारं कुर हारं दूर एव कि कमह; | 
अलमरमाङिमरणाहेरिति वदति दिबानिरां बाडा ।) ३५१ ॥ 

इत्यादौ वाचकमुखेन । 
मनोरागस्तौत्र विषभिव बिसपेत्यविरतम् 
प्रमाथी निधू मं उवरुति विधुतः पावक इव । 
हिनरित प्रत्यङ्खं उवर इव गरोयानित इतो 
न मां त्रातुं तातः प्रभवति न चाम्बान भवती | ३४२॥ 

2. 9 ष 

सम्भविनं जावचिकदाचित् तु न नियमेन उपद्रुब॑न्ति उक्क्र॑यन्ति ते धमां अनुप्रासोपमा- 
दयोष्छद्कारा हारादिवत् यथा कण्ठाच्द्धोत्षद्रारेण शरीरिणोऽ्युपकारका दारादयोऽरङ्कास 
इति सूराः । अमुमेव सूत्राथं दशंयन्नादावङ्गद्रारेणेति ग्याचष्े-ये वाचकेति । वाचकः 
शन्दो वाच्योऽथस्तछक्षणं तद्रूपं यदङ्ग ॒तदतिशयमुखेन तदतिशयाधानद्वारेणेव्यथ॑ः । तमिति 
तत्पदेनाङ्खिपरम्स्तदाह--मुख्यामति । स ठु प्रकृते रस इत्याह-र समति । सन्तमि- 
व्यस्यार्थमाह-सम्भवषिनमिति । यत्र रसस्य सम्भवस्तत्र तमुपकरुवंन्ति यत्र तु तस्यासम्भव- 
स्तत्रोक्तिवैचिन्यम्ाचप्यवसिता इति मावः । यथा दासयदयोऽपि कामिनीसौन्दय्यं सति तदङ्गा- 
नामुक्कषंकाः कुरूपांगे तु हष्िवैचित्रयमाव्रदेतवस्तदेवाह-तच्र॒ स्विति । उक्तिः काम्यम् 
वैचिव्यं शब्दानां सुश्रवत्वं बन्धकौशखादि च । अर्थानान्तु इैषन्मनोदारितेति बोध्यम् । जातु- 
चिदिति विवृणोति-कचि{सव ति । सन्तमपि रसं कचिन्नोपकरुवन्ति यथाऽतिसुकुमारनायिका- 
द्ग्रामीणारङ्काराः ॥ ६७ ॥ 

तत्र शब्दद्रारेण रसोपकारकत्वमलङ्कारस्यो दाहरति--अपसारये त्ति! दामोदरगु्तकृते 
कुद्नीमताख्ये काव्ये कस्यश्चिद्रिरहिण्या वर्णनम्-हे आलि ! तवं ` घनृसारं कपूरमपसा- 
स्य दूरीकुरु हारं मौक्तिकमालं दूरे एव कुरु, कमलैः पुष्पैः जलमलभूतेश्च किं नं किमपि 
मृणतेधिसेः अरूमलं न किमपि साध्यम् । इत्येवं प्रकारेण दिवानिशं सततं बाखा तथाविध- 
दुःखासहिष्णुः वदतीत्यर्थः । अच्र रेफानुप्रासः शन्दमलंकुव॑न् विप्रलम्म्टंगारसुपकरोति 
रेफस्य विग्रलम्भश्वंगारगतमधु्यंव्यज्ञकत्वादाद-इस्याद्ा विति । वाचकमुखेन रब्दद्रारेण 
अनुमासस्य शब्दारङ्कासत्वात् ॥ ३४९ ॥ 

अथंदरारेण रसोपकारकत्वमलद्कारस्योदादरति--मनोरागेति । मारुतीमाधवे माघवानु- 
रक्ताया माखत्या र्वं गिकाम्पद्युक्तिः । हे सलि ! अद्य मम मनोरागो माधवविषयकचित्तानु- 
रागोऽबिरतं निरन्तरं तीन बिषमिव हटादकमिव विसपंति विविधप्रकारेण सवतः संचरति 
व्याप्नोति वा वत उत्कं प्राप्तः प्रमाथी प्रकरेण मथनशीरः विधुतः वातेन प्रज्वाछ्ितिः अत 
एन निम यथा तथा पावक इव ज्रति ततोऽपयुत्कषकाषठां गतः गरीयानतिदायेन गुखः 
ज्जर इव साज्निपातिक इव प्रत्य॑गं हिनस्ति पीडयति, इतः कारणात् इतो दुःसहानुरागात् 

मां चातु तावः पिता न प्रमति नन्दनरूपवरान्तरानसरणात् राजालुबतनाच नचाग्बा माता 

प्रमबति । तयाऽपि तदप्रतिषेधात् । न भवती प्रमवति ! पित्रोः सम्मते सख्याः प्रतिषेघा- 



१९० नारौश्वरोरोकोपेते काव्यभ्रकाशे- 

इत्यादौ क रसमुपङ्करतः । ॥ 
चित्ते विट्ट दिण इुटटदि सा युगे सेना लो्टदि विसट्रदि दिम्मुहेसं 
योलम्मि बह्दि पवटरदि कञ्वबन्धे ज्याणेण द्द चिरं तरुणो तरटटी ॥ ३४३॥ इत्याद वाचकमेव | 

भित्रक्रापि गते सरोरुहवने बद्धानने ताम्यति 
केन्दत्ु ्रमरेपु वीक्ष्य दयिनासन्नं पुरः सारसम् ! 
चक्राह्वं न वियोगिना बिसलता नास्वादिता नोञ्िता 
कण्ठे .केवलमगेठेव निहिता जोवस्य निर्गच्छतः |! ३४४ || 

इत्यादो वाच्यमेव न तु रसम् अत्र बिसर्ता न जीवं रोद्ध ̀ क्षमेति प्रङृतान- नुगुणोपमा । 
सम्भवात् मालापमालङ्कारः । शिखरिणी छन्दः । अनर विषमिवेव्यादिरपमा, सा चार्थ मलंकुबाणा रसमुत्कषयति विषमिवेत्युपमावरोन विसर्प॑णादेरतिशयप्प्त्या विप्रम्भो्तप- 
तददह-उत्यादाविति । वाच्यमुखेन अथद्वारेण उपमाया अथल्ङ्कारत्वात् । अखङ्कारावि- ति-पूर्वोदाहरणे रेफानुप्रा्तः, अत्र त माखोपमेव्य्थः | ३५२ ॥ 

सवच्छन्दोच्छलदित्यादौ चित्रकव्ये सछुटरसं विनाऽप्यलङकारपदर्शानादत्र पुननोदाहूतम । 
सत्यपि रसे तदनुपकारकत्वं शन्ालंकारस्योदादरति-चित्ते इति । कपू रमञ्जरीसदटके करूर मज्ञरीमुपक्रम्य सीत्साहमिव राक्ञश्चण्डपालस्योक्िः | 

चित्ते विघटते न वुग्वति सा गुणेषु शथ्यासु टठति विसर्पति दिङ्मुखेषु ¦ 
वचने वते प्रवर्तते काव्यबन्धे ध्यानेन चुय्वति चिरं तसणी प्रगल्मा ॥ 
इति संतम् । तद्रौ चलाक्नीति कथित् सा प्रगल्मा प्रतिमान्विता तरुणी चिरे विघ- ठते बिदोषरेण घटिता भवति गुणेषु न उु्यति गणविष्ये हीना न भवति शय्यासु ठति मुहु हुः पाश्वपरिवरचनं करोति न तु स्वपिति दिडयुखेषु विरप॑ति सक॑तः संचरति वचने 

वचंते अविरतं प्रखपति कान्यबन्पे प्रवते प्रशत्ता भवति ] चिरं चिरकाल ध्यानेन चिन्तया 
ञुय्यति कशा भवतीत्यथः ] वसन्ततिलक छन्दः । अत्र टवरगानुप्रासः शब्दालङ्कारः स च रब्दमानमख्ङ्करोति न तु. सन्तमपि विपलम्भश्वगारं रसं य्वगस्व शरगारयतिकूर्त्वात् तदाद इत्यादाविति । वाचकमेव शब्दमेवोपकसोतीत्यर्थः | न तु रसमित्यग्रिमेणान्वयः ॥ ३५२ ॥ सत्यपि रसे ” तदनुपकारकत्वमर्थालंकारस्योदाहरति- मित्रे इति । सन्ध्याकाछिकचक्र- वाकचेष्टावणनमिदम्-मित्े सूपे युहदि च कापि अज्ञातदेशविरोषे गते सति सरोरुहवने कम्- ल्वने बद्धानने मुद्रिते मोनिनि च ग्लायति शओोकात्तप्यमाने च सति अमरेषु गेषु भ्रमं रान्तीति श्यु पत्या पान्थेु च क्रन्दत्सु राब्दायमानेदु स्दत्ु च सत्सु पुरः अभे दयितया कन्तया सारस्या आजं युक्तं सारसं पक्षिविशेष रसिकं च वीक्ष्य वियोगिना चक्रवाकीवि- च्छेदवता च चक्रवाकपक्चिणा विसलता णार्वहछा नास्वादिता न सुक्तानवा उञ्किता त्यक्ता किन्तु केवलं निग॑च्छतौ (निगमो अगले कण्ठे निहिता स्थापितेत्यर्थः | अत्रा- गलेवेद्युपमाऽ्थालंकारः स चार्थमेवोपकरोति । न तु सन्तमपि रसमित्याह-इत्यादाविति । वाच्यमेव जीवनिरोधरूपमथमेव न तु रसम् न त॒ सन्तमपि विप्ररम्मश्चुगारर्सम् न त चक्रवाकगतविग्ररम्भामासमितियावत् 1 अच्र देतमाह-अत्रेति । अत्र एतादशविप्ररम्भागस्था- पाम्,.जीवं रोद जीवनिरोधाय न क्षमा नारपयिं वोग्ा.। जीवनिरोधनिमिं कण्ठे विरल, ताऽपणमनुचितमिति मावः | अत इयमुपमा प्रकृतं विप्रम्भरसमपकषंतीति तत्वम् ॥ २४५ 



अष्टमोल्लास. | १९१ 

एष एवं च गुणालङ्कारपविभागः । एवं च “सम्रवायत्रत््या शौययोदयः संयोग- 
चृत््या तु हारादय इत्यस्तु गुणालङ्काराणां सदः, ओ जःप्रभृतीनामनुप्रासोपमादीनां 
चोभयेषामपि समवायद्र्या स्थितिरिति गड्छिकाप्रवहिणेत्रैषां मेदः इत्य- 
भिधानमष्ठत् | 

यदप्युक्तम् “काव्यशोभायाः कत्तीरा धमा गुणास्तदतिशयहेतवस्वर्ङ्कसः” 
इति तदपि न युक्तम् यत्तः किं समस्तैमुमैः काठ्यञ्यवहारः; उत कतिपयैः। यदि 
समस्तैः तत्कथमसमस्तगुणा गौडी पच्वाल्लौ च रोति: काव्यस्यात्मा । 

अथ कतिपयेः, टतः-- 
अद्रावत्र प्रञ्वरुत्यग्निरच्चेः प्राज्य: प्राद्यनुल्लसत्येष धूमः ॥ ३४५ ॥ 
इत्यादावोजःप्रभ्विषु गुणेषु सत्सु काव्यञ्यवहारप्रप्निः । 

स्वगध्राप्िरनेतैव देहेन वरबर्णिनो । 
अस्या रदच्छदरसो न्यक्करातितर-सुधाम् ।॥ ३४६ ॥ 

इत्यादौ भिशेषोक्तिव्यत्तिरेको ःगुणनिरपेक्षौ काव्यञ्यवहारस्य प्रव्रत्तक्रौ | 

उक्तमुपसंहरति--एष एवेति । पूर्वोक्त एव । रसाधमत्व-चरुस्थितित्वरूप एवेत्यर्थः । 
प्रविभागो मेदकः } मामहव्रत्तो भद्ोद्धटेनोक्त सत्थाप्य दूषयति--एवं चेति । गुणालेकार- 
योरक्त रीत्या मेदस चेत्यथः । अस्य यसदित्यग्रिमेणान्वयः । दूषणीयं ग्रंथमुपन्यश्यति-- 
समवायन्त्त्येति । अयं भाव., लौकिका गुणालंकाराः ओौयादिहारादयः समवेतत्व-सयु- 
त्तत्यसम्बन्धेन तिष्ठन्तीति तेषा मेदोऽस्त॒ कव्ये पुनरलकिकानां गुणालकाराणां माधुर्यायन- 
प्रासोपमादीनामेकेनैव समवायसम्बन्धेनावस्थितिरिति मेदोऽनुपपन्नः तस्मात्तवोर्भदाभिधानं 
गडलिकाप्रगाहन्यायेन यथा गड्लिका मेषी काचिदेका केनचिद्धेतुना पुरो गच्छति इतरास्तु 
विनेव निमित्तविचारं तामनुगच्छन्ति, अभ्रिमायाः कृपादिपाते इतरा अपि पतन्ति तथा 
केनापि प्राकूतनेन गुणालंकारौ कयाचिद् भ्रान्त्या भिक्नतवेनोक्तौ इतरे आधुनिकास्तु विनैव 
देठबिचारं तदनुसारेण तद्मेदं वदन्तीति तद्म्यम्बेदितन्यम् इति । इत्यभिधानमिति । 
इति एवं प्रकारेण कथनमित्यर्थः ¦ असदिति । अमम्यगित्यथः । 

अथ वामनोक्तं मेदलक्षणं दुषयितुमुपन्यस्यति--यदष्युक्तमिति | काव्यशोमायाः 
काव्यव्यवहारनिदानस्योत्कषंस्य कतरो देतवः। ठदतिशयेति । तस्या गणकृतशोभाया 
अतिशयस्याधिक्यस्य देतवः । इति तयोभेद् इत्यध्याहारः } दूषयितुं विकल्पयति- ग्रत 
इत्यादि । काव्यदोभाहेतवो गुणा इद्युक्तं तत किं समस्तेगुणेः काभ्यशोभोद्पत्तिः उत 
येन केनापीति ! आ्रेऽव्याप्िमाह--यदीति । तत्कथमिति ! गौडीपाञ्चाल्योवंश्यमाण- 
योमाधुर्याद्रभावेन समस्तगुणाभावच्छोभाया अनुत्पत्या शोभादहीनेन च काव्यत्वस्येवाभावा- 
दिति भावः| एवमायेऽव्याप्तिसुक्त्वाऽन्त्येऽतिव्याप्तिमाह-- अथेति । अथशब्दः प्रदनाथकः । 
केतिपयेरसमस्तेयंन केनापीति यावत् । तत इति । अस्य कान्यग्यवहारपराप्तिरित्यत्रान्वयः । 
ओजःप्रमतिषु बामनोक्तोजःग्रसादाथंव्यक्तिघरु । काव्येतति। वामनेन गुणमात्रेणेव काव्य- 
व्यवहारस्वीकारात्तत्पसङ्गः । मन्मते तु तद्भ्यवहारेऽलंकारपिक्षत्वान्नेति बोध्यम् ॥ 

एवं गुणलक्षणं दूषयित्वाऽलंकारलक्षणं दृषयति--स्वगेति । वरणिनौ उत्तमाङ्ञना 
अनेन मानुष्देहेनेव स्वगप्राप्तिः स्वगंसुखल्भः । तदेव व्यतिरेकेणोपपादयति-अस्या इति | 
अस्याः रदनच्छदस्याधरस्य रसः सुधाममूतं न्यक्करोतितरामतिरयेन तिरस्करोतीत्यथः | 
अच पूर्वा विशेषोक्तिः उत्तरां व्यतिरेकश्चालेकारः । एकगुणहानिकल्पनया रोषगुणदादय- 



१९४ । नागेश्चरोटोकोपेते काव्यप्रकारो- 

वयक्तिगहोता । सागमेद्रूपा मससना कविदोपः। तथा दि (वातक्गाः क्रमु 

वल्गितैः" इत्यादौ तिदाभिधाने सन्रणमरागेत्यागो युणः कष्टसन्ाम्यत््रयोदुषटता. 

भिधानात्तन्निराकरणेनापारष्यष्पं पौकुमायम् ओऽञ्वल्यहपा कान्तिश्च स्योकृना ¦ 

एव न दश रब्द्गुणाः ६ | छ 

पदाय चाक्यरचनं वाक्यार्थं च पदासिधा। 

प्रौहिव्यीसमसासौ च साभिनायव्वमम्य च ॥ 

इति चा प्रहिः ओत व्यक्तं तद्ेचितयमात्रंन गुणः| तदभावेऽपि कात्य 

त्यर्थोपस्थापनसामर््य॑म् सा वथा-वागर्थाविव सपृन्तौ वागथप्रतिपत्तयेः इति सघुवशे | सदहीता 

पत्ता तस्य गणस्य प्रसादेऽन्तर्माव इति भाव । मागौभेपरेति । मार्गो वेदर््यादिरीति्त- 

स्यामेलोऽपसियिगः । य॒था रीत्या उपक्रमस्तवा रीत्या समापन मागमिद- तद्रा या समता 

सा कचित्तेप एवेति तदर्गयति-मानङ्का इति । व्याख्यातमिदं सतमोष्टार् | अचर प्रारख्वस्य 

भसणवर्णव्वस्य सिहामिधनिऽप्यत्ागो दोप्रायेति भाव | मार्गभेदे र] णत्व टग॑यति-मिहेति । 

गुण इनि । सिंहपिश्या मृदुत्वेन मातद्धादीना मदुभिरेव वरणैर्पक्रमः सिहे तु कोपसम्बन््ा- 

त्च्यागः समुचित इति भावः । समतोपग्रोगस्तु वृतत्यनुासाल्ङ्कारे । टोप्राभावत्वेन नग्र- 

टणमाद-कष्टःवेत्यादि । कषटसवं श्रुतिकटत्र प्राभ्य च पूर्वाक्त अनयौटपिवत्वकथनात् 

तन्निराकरणेन तयो परित्यागेन अपादप्व भ्रतिसुःखावहत्वम् यज्ज्वल्य टाल्किदिषाधार- 

णपदविन्यास वैपरीत्येनारौकिकसौ भाद्यालितवम् स्वरी स्तन । अनिष्टय्चरप्रायत्यं सुकुमा 

रत्यं तच्च कथरत्वल्पदोपानावप्यवसन्नम् प्राम्यपदाय्वटितखम्पोज्ज्वलप्वरूपा कानि- सापि 

ग्रास्यत्स्यदोषामावपर्यवसननवेति सो करुमाय्यं यथा-अपसारय घ्रनसारःमित्यत्र । कःन्तिवथा- 

°निरानन्द. कौन्दे मधुनि विधसरो वाल्वकरुले न माटे सारम्वा स्वमपि ल्वद्धे न रमते। 

प्रियद्धौ नासङ्ग रचयति न चने धिवरति स्मरल्लक्ष्मोरीटाकमल्मधुप्रान मधकर ।) 

इत्यत्र । एवं दशानां शब्दगणानां त्रिष्वन्त्भावसुपसंहरति--ःष्रमिति । 

एवं दल्ल शब्दगु णन्दृषयित्वा संप्रति उक्त दठेप्रादिनामकान्दशाथगुणान्दूषयति- पदाथ 

इति तेन नागुण इव्यन्तेन । वामनादिमतेऽथगुणानां दशानां र्खे इत्यादोन्येव नामां 

नि लक्षणानि तु भिन्नानि 1 एकपदा्थस्य बहुभिः पदेरमभिधानं पदाथ वक्यस्चनम् बूना 
न्च पदा्थानामेकपदेनाभिधान वाक्यार्थं पदाभिधा । एकवाक्यार्थस्यानेकवाक्येन प्रतिपादनं 

व्यासः ! अनेकवाक्रयार्थसकवाक्येन प्रवत्यायन समासः । आस्य विशेपणस्य साभिप्रावत्व पकरतौ- 

पयुक्तसम् । एते पञ्चप्रकाराः प्रौटिरिति फलितोऽथ. । तत्रावां यथा-चन्द्र इत्येकपद्ाथ वक्तव्ये 

'अत्रिरोचनसंमृत ज्योतिरति वाक्यकथनम् यथा वा चन्दरपदाथ अथ नयनसमुत्य न्योतिर- 

त्रित वचनम् । द्वितीया यथा-कन्ताथिनी सकरेतस्थानं गच्छतीति वाक्यां वक्तव्ये अभि- 
सारिकेति पदामिध्ानम् । वथा वा-- 

यन्न दु-खेन संमिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम् । अनिलापोपनीत च तन्मुख स्व-पदास्दम् | 

इति वाक्यार्थं स्वगं इति पदामिघानम् । तृतीया वथा-परस्वं नापदृतम्यमिश्येकन्मि- 

न्वाक्या्यं वक्तव्ये, "परान्न नापदहतव्य परवश्रापहमतेऽनु चित. पराभरणाहृरणमहायृच्ःन- 

करमित्यादिव्यासेन प्रतिपाठनम् । चतुर्थी चथा ते दिमाव्ययमामन््येस्यत्र एकनेव वाक्येन 

नानावास्यार्थीभूतस्यामन्वणादेखकतिः । एकवाक्ये वहुवक्विःथानवरन््रा तमास इत माति. । 

पञ्चमी वथा- ठुर्या दरस्यापि पिनाकपणेरित्य् पिनाकपणेरिति साभिप्रा्रत्वमिति | 
इतीति } इच्य्पश्चप्मेदाः या प्रौढिः प्रतिपादनवैचिव्यम् | ओज इति | वामनादि- 



अष्टमोल्लास्ः । १९५ 

व्यवहारपरवृत्तेः । अयुष्टायत्वाधिकपदत्वानवौकृतस्यमद्वरशषान्ोख्ाम्याणाः 
निराकरणेन च साभिप्रायलरू्पमोचः;ः अ्थुवैमस्यात्छा प्रसादः, र- 
वैचित्यरूपं माधुय, अपारुष्यहपं सोङमायम् , अम्राम्यत्यपा उद्ार्टा च रद 
छृतानि । अभिधास्यसानस्वभावोकत्यलङ्रेण गखष्वनिगुणीमुलव्यङ्कय(म्थ = 
वस्तुष्वभावस्फुटत्वह्पा जथरन्वाक्तिः दीप्ररसत्डश्पा कान्तिश्च श्लीदुक्ठः ¦ ऋग 
दिल्यावुल्बणत्वो पपत्तियोगरूपघटनात्मा इछठेषोऽपि विवित्रस्वनात्म् जरवैदभ्यस्द- 
रूपा सरता दोषामावमात्र न पुननुणः ¦ कः. खल्बनुन्त्तोऽन्यस्य प्रस्तावेन्य- 
द्भिदध्यात् । अथंस्यायोनेरन्यच्छायायेने्व यदि न भवति ददतं तत् कथं 

मिरथगुणस्वल्पमोज इत्युक्तमिव्यर्थः | तष्टिनि | वामनायुक्तमोजः । वैकिन्रयमात्रभिति । 
उक्ते वच्य सौष्ठवं तन्माघरमित्वर्थः | गुणत्वामावे देठमाष- तदभावेऽपीति । पदाय 
वक्वरचनमित्यादियिश्चठ॒भिविनापीत्यथः । इदानीं पदेः प्वमप्रभेदं तथा प्रसाद माधुर्य 
सोकुमायंष्दारतां च दृषयति-अपृष्टाथेतत्यादिना स्वौश्चतानोत्यन्तेन । अधवेमल्यम् 
अपेक्षिताथमात्रपरिग्रहः | उक्ति वैचित्यम् । । एक्स्येवाथस्य मगयन्तरेण पुनः कथनसुकतिवे- 
चिच्यम् } अपारुष्येति । परषेऽप्यथं वक्तव्येऽपरषल्पेणामिधानं यथा मृत इत्ति वक्तव्ये 
कीतिंेषं गत इति । अग्राम्येति । ग्रग्येऽप्व्ै वक्तम्ये बिदग्धतयाऽमिधानम् य्था-- 

कामं कम्द्पचंडालो मयि वामाति निद॑यः | त्वयि निर्मत्सरो दिष्या, इरि ! 
म्बोकरतानीति । तेषा तदनन्यत्वात् । अथव्यक्तिः स्वमावोक्त्यलङ्कारे कान्तस्त॒ रसध्वनौ 

गणीभूतम्य्॑ये वाऽन्तमवतीत्याह-मभिधास्यमानेति । दशमोज्ञासे वध्यमापेतवर्थः ] 
वम्तुरुवभावेति । वस्ठ॒नौ वणनीयस्य॒डिम्भादे- स्वमावोऽसाधारणो रूपकरियादिश्तस्व 
स्फुटत्वं स्फुय्तवेन वणन तद्रपेत्यथः । यथा-- 

करुक्वणनगभेण कण्ठेनाघूितेश्वणः । पारवतः परिभ्रम्य रिरसुखुम्बति प्रियामिति ॥ 
दोप्ररसेति । स्फुयग्रतीयमानरसत्वस्पेत्यथः । म्वीकरतेति । तयोस्तेष्वेवान्तर्माव इति 

मावः । र्लेषस्वरूपवणनपूवकं तस्य गुणत्वमेव नास्तोत्याह-कमेति । कमकोरिल्यमतिकरमः 
तस्यानुल्बणत्वमस्फुटताः तत्रोपपत्तियुक्तिस्तसा योगः सम्ब वस्तद्रूया या बरटना तदात्मा तद्रपः 
रेषः } यथा शघ्ैकासनसस्थिते प्रियतमेः इत्यादौ । बरिचित्रस्वमात्रभिति । कवेर दरध्य- 
प्रतिपादन द्वैचित्यमाच्रं न गुणः रसोपकारभावात् चुम्बनरूपसंभोगोपकारेऽपि छले एव 
चमत्कारातिशयात् ! समताया दोप्रामावेऽन्तमविमाह-अत्रैषम्येति । उपक्रान्तस्योपसंहारे 
परित्यागः ग्रक्रमभंगदोषस्वरूपो वैषम्यं न वेषम्यमवेषम्यं तत्स्वरूपेवयर्थः } यथा-“उदेति 
सविता ताभ्र इत्वादौ । प्रस्तावमंगे न केवलं रस प्व हीयते किन्तु कविरप्यपराध्यतीत्याह- 
कः खल्विति । अभिदध्यात् कथयेत् न कोऽप्यभिधचे इति भावः । अर्थ॑दष्टिरूपस्य समाधेः 
काव्यशरीरनिर्वाहकत्वमेव न गुणत्रमिव्याह-अथस्येत्याद्िः । “अथदष्टिः समाधिसि 
ति वामनसूत्रम् । अयोन्यन्यच्छायायोनिरूपस्य द्विविधस्याथंल्य दश्िदंशं नं समाधिः । समा- 
धिनामको गुण इति तदथः । तचायोनिरथः कविसंप्रदायपरिशीलितपद्धतिमन्तरेण स्वबुद्धिवि- 
मवभाच्रप्रादुभावितः | उपमानोपमेवनावादिषूपः यथा (तद्ोमुण्डितमत्तहूणचिङुक्मरवयर्थिना- 
रङ्गकम्? इति । हूणः पाश्चास्यो यवनविदोपः चिद्ुकमोषायोमागः } अच नारङ्गकस्य हूणचिबु- 



१९६ नामैश्वरीरोकोपेते कान्यप्रकारो- 

कान्यम्-दत्यथष्टिरूपः समाधिरपि न गुणः, 
(९७) तेन नाथंगुखा वाच्याः | 

वाच्याः वक्तव्याः । 
(९८) प्रक्ताः शब्दगुशश्च पे! 

वणा; समासो स्वना तेषां व्यज्ञकतामिताः ॥ ७३ ॥ 
के कस्य इत्याह- 

(९९) मूध्नि वगन्त्यगाः स्पश अटवर्गा शणो लघू | 
अवृततिमेध्य दत्तवा माधुयं घटना तथा ॥ ७४ ॥ 

ट-ठ-ड-ढ वजिताः कादयो मान्ताः शिरसि निजव गौन्त्ययुक्ताः तथा रेष 
खुकारौ हम्वास्तरितावित्ति वणः समासम्रावो मध्यमः समासो वेति समासः 
तथा माधुयवती पदन्तरयोगेन रचना माघुयस्य व्यञ्जिका । उदाहरणम्- 
अनङ्गरङ्गप्रतिमं तदङ्ग मद्धीभिरङ्धङ्कतमानताङ्गयाः | 

केन सहोपमानोपमेयभावेः न केनापि प्राक्तनकविना अदरितः केवलमेतत्कविनैव खबरुदधया 
ग्रदु्भावितः। अन्यच्छायायोन्यथस्तु प्राक्तनकविषरम्पराव्यवद्यपः किंचिद् भग्यन्तरेण 
वर्णितः यथा-- 

निजनयनप्रतिनि्बेरभ्बुनि बहुशः प्रतारिता कापि | 
नीरोतठेऽपि विगरृशति करमप॑यितु करुटुमलवी ॥ 

इति अत्र नयननीरोतखल्योः सादृद्यं कविसम्प्रदायप्रसिदधं विच्छित्तिविशेषेणात्र निबद्धम् | 
न गुण इति  कान्यशरीरनिर्वाहकत्वादिति भावः | 

दशानां गुणल्वदूषणदुपसंहरति-तेनेति । बामनादिभिरङ्गीकृता अ्थगुणा उक्तयुक्त्या 
न प्रथग्वक्तुमहा इत्यथः । ननु गुणङ्त्या पुनस्तेषामित्यादिना शब्दगुणव्वेनक्तानं माधुय. 
दीनाममि्यंजकाः के इत्याकाक्षायामाद-प्राक्ता इति । गणक््येति रोषः । वद्तुती रस- ` 
गणा एवेति मावः । ये माधुयौजः्रसादाख्रयो गुणर्या उपचारेण रब्द्गुणाश्च प्रक्ता- 
स्तेषां गुणानां व्यञ्जकतां वर्णाद्य इताः प्राता इत्यर्थः । वर्णा अराणि समारो बहूनामेकप- 
दता रचना पदसंघटना | ७३ ॥ 

क वर्णाद्यः कस्य गुणत्य व्यञ्जका इत्याका्तायामाह मनौति । अयव इति 
व्याचष्ट-टठेति । सरां इति व्याच्े-कादय इति । मूर्धि वर्गान्यगा इति व्याच्छे- 
शिरसीति । स्वस्ववर्गान्त्यवर्णयुक्ता इत्यर्थः । यथाऽनङ्खकुञज्ञ इत्यादि । रणाविति व्याचष्े- 
रेफणकाराविति । रम् इति व्याच्छ-समासेति । अत्राभावपदमीषद्थकं तेनाल्पसमास 
इत्या नोध्यः । अनेन तैद रीतिका । मष्यङत्तिरिति व्याच मध्यम इति | 
भस्य च मभ्यमत द्िन्निचतुःपदङृता । एषा पाञ्चाली रीतिः श्रुगारकरुणशचन्तषु । तयेत्य- 
स्वाथ माधुयवतीति सौङ्मायवतीत्यर्थः } शेषपूरणलन्धमाह-पदाननरेनि , पदान्तरयोगः : यथा अल््कुचिति पदयोः सन्धौ मधुरवर्णोत्प्तिः !} ७४. | 

{ दीनां म (^ ॐ = (७ ७ त बविथज्वज्लकत्वमुदाहरति--अनंरो!त । अनङ्गस्य रङ्गो वरत्यस्थानं तसपरतिमं 
इतसददा तत् अनुभवेकगोचरम् आनतं स्तनभारेण ईषन्नतमङ्गं यस्यास्तादश्याः रमण्याः 
भन्न भगः नदीकरणदेवदनगमनादिगतविरोषैः तथाङ्गकृतं स्वयमादरेण गहीतं यथा 



अष्टमोक्लासः। १९७ 

वन्ति यूनां सदसा यथना: स्वान्तानि शन्तापरचन्तन नि | ३५७ ॥ 

(१००) यो आद्यततीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुल्ययःः | 
टादिः शषौ इ्तिदेघ्यं गुम्फ उद्धत ओजसि ॥ ७५ ॥ 

वगप्रथमत्नोयाभ्यामन्स्योः ह्वितोय-चतुथयःः रेफेण अध उपरि उभयत्र वा 
यस्स -स्यचिन् तल्ययोस्तन नस्ये सम्बन्धः ठवर्नोऽथात् णकारवजः शकारः 
परारी दोघं्मासः विकट सद्भटना जआजसः। उदाह्रणम्- 

य ध्नोमुट् बुद्दकृत्तस्यादि ॥ ३४८ ॥ 

(१०१) श्रतिमत्रंण शब्दात्तु येनाथप्रत्ययो भवेत् । 
साधारणं समग्राणां स प्रसादो गुणो मवः॥ ७६ ॥ 

समग्राणां रसाना सङ्क्टनानां च | उद्ाहर्णम्-- 
परिम्ानं पोनम्तनजवनसङ्गादुमयत- 
रतना मध्यस्यान्तः परिमिखनमप्राप्य हरितम् । 
इद् ठउयस्तन्यासं इल भुजलदाक्षे१वख्नैः 
कुशाङ्ख-याः सन्तापं वदति बि सनापत्रशयनम् । ३४९ ॥ 

एता भ॑ग्यो यूनां स्वान्तानि मनांसि शान्तानि अपरिचिन्तनानि येष्रान्तानि तथाभूतानि 
सहसा इटिति कुबन्तीव्यथः | अत्रे गकारास्तकाराश्च स्वस्ववगन्त्यमुघांनः हस्वान्तरितो 
फश्ेति व्ण: । अनङ्करद्प्रतिममिति मव्यन्रत्तिः प्रतिम तदङ्कमिति अङ्खं मङ्खामिरिति च 

माधुयवती स्चना, तथा चात्र वणंसमासस्चनारूपं चयमपि विप्रम्भश्रद्धारे माघस्य व्यञ्ञ- 
कमात || २४७ ॥ 

ओजोगुणव्यज्ञकान्याह---योग इत्ति । वर्गांणामाद्ः प्रथमो वणंस्वृतीयो क्णंस्ताम्यां 
अन्त्ययोस्तदन््ययोः दवितीयचतुर्थयोः योगः सम्बन्धः } तथा रेण रेकेण अधः उपरि 

उभयत्र वा यस्य कस्यापि योगः | यथा वक्त्राकनिहनादयः तथा तुल्ययोः सदृशयोः कयो- 
श्चित् योगः यथा चित्तवित्तादौ तथा टादिः णकारवजं यादिचतुष्टयम् शषौ शकारष॑कारौ चेति 
वणाः } ब्रृतिदेध्यं दीघंसमास्र -उद्धतो विकटः गुम्फौ र्चना च ओजसि गुणे व्यञ्जकतामिता 
इति पू्ंणान्वय इति कारिकाधस्तदेव व्याचष्टे-वगति } स्पष्टमन्यत् । ७५ ॥ 

मूध्नसिददृततेति सप्तमोल्छासे व्याख्यातम् ! अत्र भध्नौयिति उस्सर्पिद्पति चोपरि 
र्फेण योगः, अद्प्रीत्यधो योगः, उदषृत्तेति च तकारस्य तकारेणेव योगः, ईंश-पिशुन- 
गब्दयोः चकारः । दोष्णामिति । प्रकारः घमासदेव्यं संघटनौद्धत्यं च स्पष्टमेव ॥ ३४८ ॥ 

प्रसादव्यंजकमाह--श्चति मात्रेणेति । येन शब्देन समासेन वा स्वनया च भश्रुतिमत्रेण 
रन्टाथप्रत्मयोऽभिवेयप्रतीतिमवेत्म प्रसाटव्यज्ञक इत्यथः । समग्राणां समग्ररसवृत्तिरिति 
समप्राणा समासानां बयनाना चापेभित इति चार्थः | अनर चप्रसिद्धपद्िलश्त्वादिदोषाभावो 
निदानम् ।॥ ७६ ॥ 

परिम्नानमिति। रनावल्यां सागरिकामुदिद्य वल्मराजम्याक्तिः। इदं विसिनी- 
प्दायनं कदाङ्गयाः सन्तापं विरदतापं वदति आवेदयति कथंमूतम् पीनयो- मांसख्यो 
स्तनजघनयो. सङ्गास्संवन्वात् उभयतः पीनस्तनजघनध्यानयोः परिम्कानं रिथिलं ष्क का 
तथा तनोः क्षीणस्य मध्यल्य मध्यभागस्य परिमिलनम् आमदैनम्-अधाप्य अन्तः मध्यभागे 
हरित हरिद्र्णम् तथा दलर्थं शिथिलं यथा तथा युजछ्तासस्बन्वी य आश्ेपोऽभिधातस्तस्म 



१९८ लामेन्रीटोक्ोपैते कान्यप्रकारे- 

यथपि गुणपरतस्त्ाः सङ्कटनादयस्वथापि, 

(१०२) वक्त पाच्यप्रबन्धानाभमौचित्येन कदित्कवित् । 
रवनादृत्तिविणनामन्यथात्वस्पीष्यते ॥ ७७ ॥ 

दचिद्धाच्यप्रवन्धारपेक्षया वकृत्रीन्वित्यादेवे रचनादयः । यथा- 
मन्थायस्ताणंवार्मःप्टुनङ्हूरचलन्मन्दरध्वानघोर 
7िमावातेषु गजस्ख्यघनघटान्योन्यसङ्कट्चण्डः । 

कृष्णाक्रोधाघदुतः कुरकुरुनिधनोत्पातनिघीतवात 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितससो दुन्दुभिम्ताडितोऽसौ । ३५० ॥ 

अन्न हि न वाच्यं कोधादिव्यन्जकम् अभिनेयाथं च काव्यमिति तप्प्रतिकुखा 
त त त भाज त ता = ति भा य तक ज-वा 

वटैः सम्बन्धः ग्यस्तो विपरीतो न्यासो रचना यत्र तथामूतम् । अत्र सङ्गात्ृशाङ्गया 
इत्यादौ माधुर्योचिता वर्णाः । मध्यमः समासः संघयना चानुद्धता । ्चटिति चान्वयबोघात्परसादःे 

नन्वेवं साघुरयांदाबृद्धतादयो रचनायाः सवत्र विरुद्धाः स्युरित्यतः प्रतिप्रसवमाह-यद्य 
पोति ¦ गुणपरवन्वा गणव्यज्ञकत्वनियताः संघटनाय्यः आदिना व्ण॑समासौ | वक्तृवा 
च्येति । वक्ता कविर्दच्यो वणनीयः वन्धो महाकाव्यनारकादिस्तेषामोचित्येन यौग्यताव- 
शात् क्वचित् द्ुत्रचित् रचना संघना वत्तिः समासः वर्णा अश्तराणि तेषामन्यथाव्वं गणपा- 
रतन््यामावोऽपि इष्यते । तथा चेषां गणव्यञ्चकत्वनियम ओतस्गिकः । वक्वाद्यौचित्येन 
कछ चिद्रोधाच् वद्धिन्नस्थर एव च गुणव्यज्ञकत्वनियम इति भावः ॥-७७ ॥ 

तत्र कचिद्राच्यप्रबन्धपिक्चया वक्वौचित्यादेव रचनादीनामन्यथात्वं ययेद्युदाहरति-- 
मन्थाय इति । वेणीसंहारे रणमूमौ इुन्हुभिध्वनि श्रत्वा भोमसेनस्योक्तिः । असौ दुन्दुभि- 
दुन्दुभिश्यन्दः केनातिबख्वता ताडितस्ताडनेनोत्पादितः कथम्भूतः मन्थो मन्थनदण्डस्तेनायस्तं 
दुरसुल्किप्तं यदणवाम्भस्तेन प्डतं व्याप्तं यत्छुहरं गृहा तत्र चरतो मन्द्रगिरेर्यो ध्वानो ध्वनि- 
स्तद्रद्धीरो गम्भीरः । तथा कोणस्य वादनदण्डस्य आघाते ताडनेघु सत्सु । यद्रा- 

भेरीशतसदखाणि टक्कादातदतानि च । एकदा यत्न हन्यन्ते कोणाघातः स उच्यते ॥ 
इति परिभाषितेषु शब्देषु सत्सु गजन्ती ये म्रख्यकाीनाः घनास्तेषां षयाः समूह्ास्ता- 

सामन्योन्यं परस्परं यः संघः संहषंः स इव चण्डः प्रचण्डो दुःसहः तथा कृष्णाया द्रौपद्याः 
क्रोधस्य अग्रदुतः भविष्यद्थस्य प्रथमावेदकः। तथा कुरुकु्स्य दुरयोघनादेर्निधनार्थ 
मृत्यवे उत्पातरूपो निघातयुक्तौो वातः} मेघवातयोः संघट्टनो ध्वनिरशुभसूचको निर्घात 
उच्यते तथा योऽस्मत्सिहनादस्तस्य च यत्प्रतिरस्तितं प्रतिष्वनिंस्ततसषखः तन्मित्र तत्सदृश 

इत्यथः ! अनर वाच्यं न कोधादिदीक्षरसन्यञ्चकं प्रष्नरूपत्वात् प्रवन्धश्च नाटकात्माऽभिनय- 
बोधनीयाथक इति दीधसमासत्वं यतिकूरम् दीघंसमासेन अथप्रतिपत्तौ । बिटम्बाद् अभिन- 
येन क्षटिति प्रत्यायनासंभवाच्च कोधामावेन तद्वयज्ञकदीघंसमासादेरनौचित्याच तथापि 
दक्ता भीमसेन इति वक्तरौचित्यात् व्तुरौदत्यव्यंजनाय उद्धता स्चना च | तदेवाह-अच्र 
होति । न कोघेति । प्रहनरूपत्वादिति शेष. । नच प्रनविषयो दुन्दुभिशब्दस्तथा केने- 
त्यस्य केन् कारणेनेत्यर्थात् युद्धेच्छया प्रबृततत्वसंदेहात् अनादिनोत्सादस्य संग्रहः । अभि- 
नेयः बगादिङरियया नायकाद्यवस्थानुकरणरूपोऽथो यस्य॒ तत् नाटकमिव्य्थः । तस्रति- 



अष्टमोघ्लाघ. । ६५९ 

उद्धता रचनादयः} वक्ता चात्र मोमसेनः ॥ 
कवि द्रस्तप्रवन्ध।नपेक्षया काच्यौचित्यादेव रचनादयः । यथा-- 

्रीटन्छेदानुरूपोच्छलटनरवमवर्सेहिकेयापघात- 
तराखाज्रष्टाश्धतिर्यर्छङिनरविरये नारणेनेक्त्यमाणम् । 

कुवे त्काङ्कसस्थ चोयस्वेतिमिव मरतां कन्धरारन्धमाजाप् 
माङ्करेर्ाभमेतन्निपतति वियनः कुम्भकर्णात्तमाङ्गम् ॥ ३५१ ।। 

क चिद्रक्ठेवाच्यानयेक्षाः प्रबन्धोचिता एव ते। तथा हि-आख्यायिकायां 

ङ्गरेऽपि न मनृणवगोदयः, कथायां रौद्रेऽपि नान्वन्तमुद्धताः, नाटकादौ रो्रेऽपि 
न दोघसमासादय. । एवमन्यद्प्योचित्यमनुसतन्धन् । 

इति कात्यप्रका्चे गणालङ्कारमेदनिवतगुणनिणयो नाम अष्टमाक्लासः ॥ < ॥ 

का 

करते । अभिनयस्थके दि श्लटिवयर्थपर्यायनमेवोचित दीषसमासादिना ठ तद्विरम्बादिति 

भावः । रचनादयः ! आदिना दीर्व॑समासवर्णयोः सग्रहः । वक्तेति । रैद्रस्सप्रधाने बीरोडतो 

भीमसेनो ह्यत्र वक्ता स च समुद्धतामिधानस्वभावः एव चैवं कृते सति तदाठम्बनकं रसादि- 

कमयिव्यक्तं भवतीति माव. || ३५० ॥ 

कचित्त वाक्योचित्यादेव स्चनादीनामन्यात्वं यथेवयुदाहरति-प्रोेति । छट्तिराभनाः 
म्नि नारके पयमिदम् । मीमं मयजनक्रमे तच्छुम्भकण॑स्योत्तमाज्गं शिरः वियतः आकाशान्नि- 

पतति कीदशं प्रोदेन वल्वता प्रयुक्तो यच्छेद करणब्युयच्या छेदजनकः खड्गाभिघातः तदनु- 

रूपं यदुच्छुखनमूरध्वगमनन्तेन जनितो यो रयो वेगस्तेन भवन् जायमानो यः संदिकेयोपघात- 
जसः राहूपनिपातमय तेनाङृ्ा गमन्यतिषिद्धा ये अश्वासतरितयंग्वल्तिस्तियक्कृतः वक्र- 

तया स्थापित. रविर्थो येन तथाभूतेन अरणेन अनृरुणा इष्यमाणं तथा कन्धराया ग्रीवाया 

यानि रन््राणि तद्धाजं तत्पविष्टानां दतां वायूनां माकरः मामितिशब्दः काकुत्थवीयंस्य 

रामपराक्रमस्य स्तुतिमिव कुय॑दिवयथः ! अच वक्ता वैतालिकः प्रवन्यश्चामिनेयात्मक इति 

दीर॑समासोद्धतरचनादयो यद्यपि नोचितान्तथापि वाच्यस्य कुम्भकरणोत्तमाङ्गस्य भीमत्वेनोज- 

स्वितया श्रौदत्यात्तदौद्त्यव्यंजनायोद्धता स्वनादय. ॥ ३५१ ॥ 
प्रन्धौचिव्यदिव रचनादीनामन्यथात्वमदाहतुमाह-कचिदि नि । ते रचनादयः । आस्या- 

यिका च प्रजन्वविनेषः ] यथा बाणमद्यदिकरतो ह॑चरितादिः । तच्र हि श्गारेऽपि व्यग्यऽनु- 

दतेऽपि वक्तरि नातिमख्णा वर्णादयः प्रत्युत विकयन्धवस्वनैव शो मावच्वम्-आख्यायिकायां 

ग्यप्रावान्यात् गे च विक्टवर्णयेवाभ्र्दितत्वात्-विप्रलम्भकरणयो्तु तस्यामपि न दीघर 

तमासादि तयोरतिनोद्मार्यात् | कथायामिति । कारणं सदित्यदपणे-- 

कथायां सरं व्॒ पचचैरेव विनिरभितम् | करचिदत्र भवदा क चिदधक्तरापवक्चके | 

आदौ पवरनमस्कारः खलदेवरं्तकीतनम् । 
यथौ कादग्दयादिकथायान्तु रौद्रेऽपि व्यग्ये ना्यन्तमु द्वया वर्णादवः । वणनीयस्य॒ सुख- 

प्रतिपत्तेरेवोदृदेदयत्वात् न्गटक्रादादि{ | आदिशब्देन प्रकरणादिपसिप्रहः । नाटकादावभि- 

नेये तु रदधेऽपि व्यंगयेन दीर्धसमासादयः विच्छेदेनाभिनयसौकुमार्यात् । एव पुत्तफाग्रौचिवय- 

मनसरणीयमित्याह-एवमिति । पएफैकच्छन्द्सि वाक्रयसमाप्तिसुक्तकम् । दयोः सन्दानितकं 



अथ नवमोह्ासः 
गृणविवेचने छृतेऽलङ्काराः प्राप्ावपरा इति सम्प्रति शब्दालङ्काराना६ई- 

(०३, यदुक्तमन्यथावाक्यमन्यथाजन्येन योज्यते । 
श्लेषेण काक्षा वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा ॥ ७८ ॥ 

तथेति श्लेषवक्रोक्तिः काङ्वक्रो क्ति | तत्र पदभङ्गरलेपेण यथा-- 

नातेणामनुक्रमाचरसि चेऽनानातसि कश्चेतनो 
वामानां प्रियमादघाति हिनकृन्नैवाबलानां भवान् । 
युक्तं कि हितकतनं ननु बलामावप्रसिद्धास्मनः 
सामथ्यं भवनः पुरन्दरमतच्छेदं विधातुं छनः ।। ३५२ ॥ 

त्रि विशेषकम् चतुषु कलापकम् । पचादिचतुद॑शान्तेषु कुलकम् द्रयोयुंगममिति । तत्र 
मुक्तकेयु कवेः रसवत्वाभिनिवेदितवे रसाश्रयमौचवित्यम्। यथा शयन्यं वासगहमिव्यादौ 
रसाभिनिवेरित्वाभावे वु कामचारः । संदानितकादिषुं काव्यपरिसमाप्तेः यतो नैकट्यामावः 
अतो दीषमध्यमसमासतापि तत्र कार्या प्रजन्धगतेषु पुनस्तेषु ' प्रवन्धोचिता एव स्चनादय 
इति दिक् | 

इति काव्यप्रकाशे नागेख्वरीरीकायामष्टमोल्लासः ॥ ८ ॥ 

एवं गुणे विवेचितेऽल्छकास विवेचनीयाः तश्रानरुङ्कृती पुनः कापोति काव्यरक्षणेऽलं- 
कारस्योक्तत्वाचच कव्यलभणेऽथपिश्या शब्दस्य प्राथम्येन तदलंकारस्यावसरसंगत्या प्रथमं 
वक्ुसुचितत्वम् ते च शब्दारङकाराः-- 

वक्रोकतिरप्यनुप्रासो यमक रङेषचित्रके } पुनरक्तवदामासः शब्दालंक़ृ तयस्तु षड ॥ 
इति प्राचां संमत्या प्रथमं वक्रोक्ति रक्षयति-्रदुक्तमिति । एकेन वक्ता, अन्यथा. 

अन्यामिप्रायेण उक्तं यद्वाक्यं अन्येन शत्रा दटेषेण शन्दबोध्यान्तरेण काक्वा ध्वनि 
वरिकारेण वा अन्यथा अन्याथेकतया योज्यते संगम्यते सा वक्रोक्तिः सा च तथा द्विधा 
दलेषवकरोक्तिः काडुकक्रोक्तिश्चेति द्विविपेत्यर्थः ! अप्हतौ स्वोक्तेः स्वयमेवान्यथाकरणान्नाति- 
न्याप्तिः | ७८ | # 

तत्रं श्टेषो द्विविधः सभंगपदोऽमङ्गपदश्चेति तन्न समङ्गपदरटेषेण या वक्रोक्तिस्तामुदाह- 
रत्ति-नारीणामिति | चेद्यदि नारीणामनुकूल्माचरसि तदा जानासि अभिक्ञोऽपि इति 
वक्नभिप्रायकं वाक्यं अरीणां अनुकूलं नाचरसि चेत्तदा जानासीत्यथंपरत्वेन योजयित्वा श्रोता 
आह कर्चेतनो ज्ञानवान् वामानां प्रति काना प्रियं दहितमादधाति आतनोति कार्बा 
कोऽपि नादधातीत्यथः । वामानामित्यस्य नारीणामित्यथपरतया योजयित्वा प्रथमः पुनराह- 
भवान् अवानां रीणां हितकृत् प्रियकारको नैव मवतीत्यथैः ] अथापरः अवकाना दुर्व- 
खानां हितं छन्तति छिनत्तीति व्यु्च्या हितकर्तनार्थकतया योजयित्वा आह-वलाभावेन 
शक्त्यभावेन परसिद्ध आत्मा स्वरूपं यस्य तादशजनस्य हितकररनं किं युक्तम् अपि व॒ नेत्यर्थः | 
ग्रथमस्तु वेरुस्य वख्दाम्नोऽसुरविशेषस्यामावेन नाशेन प्रसिद्धस्वरूपस्य इन्द्रस्य दितकर्तनं 
किं युक्तमपि तु नेत्यथंपरतया योजयिता पुनराह-परन्दर्यनद्रस्य यन्मतमिष्न्तस्य छेदो 
नाशस्तं विधातुं कतु मतस्तव कुतः सामर्थ्यं सामथ्यं सति यक्तायक्तविचारस्तदेव भवतो 
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अभङ्ररेषेण यथा-- 
अहो केनेद्शो वुद्धि दौरणा तव निर्मिता । 
त्रिगुणा श्रुयते वुद्धिन तु दारुमयी क्वचित् ।। ३५३ 

काक्वा यथा- 
गुरुजञनपरतन्त्रनया दुरतरं देशमुद्यतो गन्तुम् । 

अटिङ्खरको किटल्छिते नैष्यति पजि ! सुरभिसमयेऽसो ॥ ३५४ ॥ 

(१०४) वणकाम्यमनुप्रासः । 
स्वरमैलाटृरयेऽपि व्य जनसदशप्यं॑व्णेलाम्यत् । रपाद्यतुगतः प्रकृष्टो 

न्यासोऽनुप्रासः। 
(१०५) लेकवत्तिगतो द्विधा । 

छेका विदग्धाः वर््तियतबणैगनो रसिषयो व्यापारः| गत इति 

छेकानुप्रासो वृच्यनुप्रासथ ! 
क 

_ ~ ~ -- "~~ ~ ---~~ 

नास्तीति मावः । अचर वक्वाऽन्यामिप्रायेणोक्तस्य वाक्यस्य श्रोत्रान्याथंकतया योजितस््ाद्- 

कराक्तिरलंकार. । अस्मिन्नलंकारे तत्तच्छब्दानां परिव्च्यसदत्वेन शब्दस्येव चमत्काराधाय- 

कतया चास्य शब्दालंकारत्वम्-एवमभरिमाणामपि वोध्यम् | ३५२ ॥ 

अ्म॑गमाजपदेन र्क्परेण या वक्रोक्तिस्तामुदादरति-अहा इति । अत्र दाखणेति रे 

त्यर्थकत्वेन वक्तुरभिप्रेतम् प्रकृत्यादित्वादभेदाथकवतीयया केन दारुणा काष्ठेनेत्यथंपरतयाऽ- 

न्यो योजितवान् । व्रगुणेति । प्रकृतिपरिणामतया बुद्धेः सत््वरजस्तमौरूपत्रिगुणात्मकल्व- 

मिति सांख्यसिद्धान्तः । स्पष्टमन्यत् | ३५२ ॥ 
काढुवक्रोक्तिरुदादरति-गुसजनेत । प्रवासं जिगमिषौ नायके नायिकायाः सख्याश्च 

उक्तिम्लयक्ती । हे सखि ! गुरुजनपरतन्त्रतया पित्रादिपराथीनतया दूरतरं देशं गन्वुखु्यत 
उचुक्तोऽसौ कान्तः अटिङलै ् र॑मरसमृहैः कोकिलेश्च लिते रमणीये सुरभिसमये वसन्तका्े 

नेष्यति नाऽगमिष्यतीति वदन्नयमिप्रायः ! सख्या तु न एष्यति अपि तु एप्यव्यवेत्यथतया योज- 

यित्वा तदेव वाक्यं श्रावितमिति काङ्कवकरोक्तिः काकोश्च शब्दधमतया शब्दालंकारब्वम् ॥ 

अथाद्त्तिनिबन्धनेष्वलंकारेषु रक्षणीयेषु रसानुगुणतयानुप्रासः प्रथम लक्षणीयः स 

द्विविधः बणनुप्रासः पदानुप्रासश्च तच्राद्योऽवाचकवणंमात्रात्रत्तो द्वितीयस्तु वाचकपदाड्ता- 

विति वस्तुस्थितिः त्रां क्षयति-वर्णेति। अग्यघानेन वणंमात्रविन्यासो वणानुग्रास 

इत्यर्थः । शब्दसाम्यत्वमनप्राससामान्यलक्षणम् । वणंपदं व्यञ्जनपरम् अतो व्यञ्चनवेसा - 

दृषवे विसिचिपदाठे नातिव्याग्तिः । स्रं व्याचषट-स्वरेति । वैसाद्दयेऽपि वैटश्ण्येऽपि । 

अनुप्रासपदस्य योगार्थमाद-रसाद्यनगत इति } रसाद्यनुगतः परक्रतसर्सव्यज्ञकवण॑सम्बन्वि- 

त्वेन प्रकृतरसानुकूखः प्रकृष्टः अनतिन्यवदहिततया चमल्छृत्याधायकः न्यासः आत्रत्तिः तथा 

नचानतिज्यवदहितत्वेन चमच्कृत्याधायिका प्रकृतरसन्यज्ञकसद्शदरत्तिरनप्रास इति फलितम् ॥ 

अनुप्रासो हि द्विविधः वर्णानुप्रासः ्ब्दानुप्रासख्चैति त्र निरथकव्णानुप्रासः प्रथमः 

सार्थकवणोनुपरासो द्वितीयः तत्र प्रथमं विमजति- छेकबृत्तोति । गतपदस्य इन्द्ान्ते भूय- 

माणत्वादु भयत्र न्वयः छेकगतो इत्तिगतस्चेति द्विविधः छेकानां विदग्धानां प्रचुरप्योज्यः | 



२०२ नागेश्वरीरोकोपेते काव्यप्रकाशे - 

किन्तयोः स्वरूपभिस्याह-- 

(* ०६) सोऽनेकस्य सकृतपूवेः । 
अनेकस्य अथीद् ठ्यल्जनस्य सकृदेकवःर सादृदयं छेकालप्रासः । उद्ाहरणम्- 

ततोऽरुणपरिस्पन्द म न्दीकृतवषुः शक्षौ । 
दप्रे कामपरिक्षामकामनोगण्डपाण्डुताम् ।॥ ३५५ ॥ 

(१०७) एकस्याप्यस्रकृत्परः ॥ ७६& || 
एकस्य अपिशब्दादनेकस्य व्यंजनम्य द्विवेहुद्कत्वो चा सादृश्यं वृत्त्यनुप्रासः । 

तत्र- 
(१०८) साधुयव्यञ्जकेवंशेरूपनागरिकोच्यते । 
(१०६) श्रोजःप्रकाशकेस्तंस्तु पर्षा 

उमयत्रापि प्रागुदाहृतम् | 

(११०) कोमला परै. ॥ ८० ॥ 
परेः शेषे: । तामेव केचिद् ग्राम्येति वदन्ति । उदाहर णप्-- 

अपसार्य घनसारं कुष हारं दूर एव किं कमषेः। 

उत्तिगतो व्याधितः वृत्तिश्च मधुरादिरसानुगणनियतमद्णादिवणंगतो रसविषयो व्यापारो 
व्यज्ञनाख्यः | 

सूत्रह्मयमेकदेवावतारयति--किन्तयो रिति । तयोः छेकानुपास-वरयनुप्रासयोः स्वरूपं 
स्वे ट्यपदाथं रूप्यते ठ्यतेऽनेनेति व्युत्पत्या स्वरूपं सक्षणमित्य्थः । साऽनेक्स्येति । 
अनेकस्य व्यञ्जनस्य सक्रदेकवारं साद्व्यं पूवः छेकानुप्रास इत्यथः । तदेव व्याचष्े-अनेक- 
स्येत्ति | उदाहरति-नतोऽरुणेत्त ! भारते ात्रियुद्धान्ते प्रभातवणंनम् । अरणस्य अनृरोः 
परिस्पन्देन किञ्चिच ल्नेन मन्दीकृतं निप्परभीछ्त वपुयस्य तादृशः शशी चन्द्रः कामेन स्मरेण 
परिश्रामा क्षीणा या कामिनी तस्याः गण्डवक्पोख्वत् पाण्डुतां द्युभरतां दध्रे धारयामासेत्यथः | 
अव्र स्पन्दमन्दीत्यत्र नकार-दकारयोः गण्डपाण्डु इत्यन्न णकार-डकारयोः कामकामीप्यत 
ककरमकारयोरिः्यनेकव्यन्जनस्य सङ्घत्साभ्येन छेकानुप्रासः ॥ ३५५ ॥ 

वृत्यनुप्रास लक्षयति-एकरम्यापोति । एकस्यानेकस्य वा व्यज्ञनस्यासक्रदनेकवारं साम्यं 
परो वृत्यनुप्रास इत्यथः ] तमेवाद-एकस्येत्यादि । बृच्यनुप्रासघयकतयोटङ्कितां वृत्ति प्रसंगा- 
द्विमजति-मत्रेनि । बत्यनुप्रासे | माधयत्ि । माघुयन्यज्ञकेः मूध्नि वगन्त्यगाः सा इत्या- 
दिप्रतिपादितैः वर्णैः युक्ता वृत्तिः उपनागरिका नागरिकया चतुरया लिया उपमिता उपनागरि- 
केत्युच्यते ॥ ओनःप्रकाशके- ओजोव्यञ्चकेः योग आब्यतृतीयाम्यामिव्यादयक्तेः व॑युक्ता वत्ति 
परुषा एरषवणप्ररितत्वात् परुचेत्युच्यते इत्यथः । रपव केषांचिन्मते गौडी रीतिः उमय- 
त्रापि उपनागर्किायां परषायां च प्रागुदाहृतमिति । अरमोल्घासे अनंगरङ्गत्यादि मृध्नमद्- 
वृत्कृत्तेत्यादि चोदाहृतमिति मावः | 

तृतीयां ठृत्तिमाह--क!मछेनि । परेः शेषैः ओजोमाधुयंव्यज्धकातिस्तिः प्रमादवद्धिव- 
णेयुक्ता इतिः कोमटेव्युच्यत इत्यर्थः । एतैव केषांचिन्मते पांचाटी रीतिरिति वध्यते अस्या 
एव सन्नान्तरमाह-तामवेति । कोमरामेव केचिद्ुद्धायादयः। प्राम्येति । अतिरयितकान्ति- 
रादित्येन प्राम्यस््ीसाम्यात् ग्राम्येति वदन्तीति भावः! कोमलां वृत्तिमुदादरति--अपसार 
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अटमशरूमादि ! भ्रणाङेरित्ति वदति दिवानिशं बाखा ।। ३५६ ॥ 

(११९) केषांचिदेता वेदरमीप्रुखा रीतयो मताः | 
एतास्तिखो ब्रद्दयः वासनादौनां मते वैदर्मा-गौडो-पाञ्चाल्याख्या रीतयो मताः \ 

(११२) शाब्दस्तु लाटासुप्रासो भेदे तात्पयंमात्रतः ॥ ८१ ॥ 
शब्दगतोऽनुप्रास्तः शब्दाथंयोरमेदेऽप्यन्वयमात्रसेदात् खारजनवेह्लमत्वाच्च 

लाटानुप्रा्ः एष पदनुप्रास्च इत्यन्ये । 

(११३) पदानां सः | 
ख इति लाटानुप्रा्ः | उदाहरणम्- 

यस्य न सविघे दयिता दवदहनम्तुहिनदोधितिस्तस्य ॥ ३५७ ॥ 
(११४) पदस्यापि । 

येति । व्याख्यामि दमष्टमोहछसे अच मूधिनि वर्गान्त्यगामावात् आच्यतृतीयादियोगाभावाच 
कोमला ब्रात्तिः ॥ २३५६ ॥ 

एतासां इृत्तीनामन्यमते नामान्तराण्याह-केपरांचिदिति । मूठ व्याख्याता खादी 
ऊल्पान्तरत्वासपांचाल्यन्तगतेवेति न प्रथगुक्ता ॥ 

एवं बणानुप्रासं निरूप्य शब्दानुप्रासं छक्षयति--शाब्द स्त्विति ! राज्यते प्रकाश्यतेऽ- 
नेनेति शब्दः शब्दनारूपव्यापारवान् स च प्रातिपदिकसंशको विक्त्यन्तश्चेति दिविधः तद्वत 
शाब्दः शक्त्यादिः तासयंमन्वयभेदः स च तात्पयंविषयसंसगस्तन्मात्रतस्तन्मात्रात् मेदे सति 
तथा च मन्नतात्पयक- तल्याथक-शब्दसारश्यं शब्दानुध्रासः स त॒ रटनुग्रास् इत्युच्यत 
इत्यथः । रूपं व्याचष्टे-शञ्रगत इति । लाटेति खटो देशविशेषः तत्स्थो यो जनः कवि- 
स्तद्रछमत्वात्तत्प्रियत्वात् अस्यव संज्ञान्तरमाह--एष इनि । अन्ये इत्युक्त्याऽखुचिः सूचिता 
पदेत्युक्तो विभक्त्यन्तस्मैव ्रहणं स्यान्न तु प्रातिपदिकस्येति 1 ८१ ॥ 

राब्दानुप्रासस्ु प्रथमतोदि विधः पदगतीौ नामगतस्चेति तचराद्योऽपि अनेकपदेकपदगतत्वेन 
द्विविधः । अन्त्यश्च समासासमासगतव्वेन एकसमासगदत्वेन विमिन्नसमासगतत्वेन् च चिविध 
इति मित्वा रब्दानुप्रासः पञ्चविधः तदेव पदानां स इत्यादिना पञ्चवा मत इत्यन्तेन दश- 

यिष्यन् आचमेदमाह-ग्दनामिति । पदानामिति बहुवचनमनेकोपरश्रणम् अन्यथा द्वयो 
पदयोरादृत्तौ षष्ठसेदापत्तिः ॥ 

यस्यान ¦ यस्य पुंसः सविधे समीपे दयिता कान्ता नास्ति तस्य तहिनदीधितिः चन्द्रः 
दवदहनः विरहोदीपकतया दावाग्निमवति यस्य तु सविधे दयिता अस्ति तस्य दवदहन 

तदिनदीधितिभंवतीत्यर्थः । अन्न सविषे दयितेत्यादि बहूनां पदानां तात्पयमाच्रमेदेनाडृत्तिरति 
अनेकपदगतो लाटानु गसः । अत्र च पूर्वां ठहिनदीधितौ दवद्टनल विधेवम् उत्तर 

त॒ दवदहने तुहिनदीधितित्वं विषेयमिस्यदे्यविधेयमावविपर्थरसिन शाग्द््रोधरूपान्वयमेदत्ता- 

त्पयंभेदो बोध्यः | ३५५७ | 

एकपदगतं द्वितीयमेदमाह-पदस्यापीति-अचापिशब्देन खयानुप्रासपरामद्यकः स 



१०४ नागेश्वरौरोकोपेते काव्यप्रकाशे 

अपिशब्देन स इति समुच्चीयते । उद्ाहुरणम्- 
वदनं वरबरभिन्यास्तस्याः सत्यं सुधाकरः । 
सुधाकरः क नु पुनः कलद्कुविकलो भवेत् । ३५८ ॥। 

(११५) वृत्तावन्यत्र तत्र वा| 
नाश्चः स व्रच्यव्रचयों | 

एकस्मिन् समासे भिन्ने का समासे तमासासमासयो्ी नाम्नः 
प्रतिपदिकस्य न तु परस्य सारूप्यम् । उदाहरणम्- 

सितक्ररकरसविरविभा विमाकराकार ! धरणिधर ! कोर्तिः। 
पौरुषकमला कमा साऽपि तवैवास्ति नान्यस्य ।| ३५६ ॥ 
(११६) तदेव पञ्चधा मतः ॥ ८२ ॥ 
(११७) अर्थं सत्यथेमिन्नानां वशानां सा पुनः श्रतिः ॥ 

यमकम् 
त 

इति समुचीयते । चद नमिति । तस्याः वस्वभिन्या उत्तमल्ियाः वदनं सुधाक्स्धन्दः सत्य- 
निशितं यद्वा सत्यमित्यद्धाङ्गीकारे । उक्तरूपक्रं निषेधति सुधाकरः पुनः कलङ्केन विकलो 
रहितः क्र तु मवेन्न कापीत्यर्थः । एवं चास्य सुखरूपणायोम्यत्वमिति भावः } अनैकस्येव 
युघाकरपदस्य तात्पयमात्रमेदेनाघ्त्तिरिति एकपदगतौो रायनुप्रासः ¡ प्रथमस्य विपेयपरत्व 
द्वितोयस्योदेश््यपरत्वमिति तात्प्य॑भेदः ॥ ३५८ ॥ 

नामगतस्य प्रकार्रयमाह-्रत्चा विति । ¦ तत्र वृत्तौ एकस्मिन्समासे अन्यच रत्तो 
मिनने समासे वा वृच्यडच्योः समासासमासयोर्वां नाम्नः प्रातिपदिकस्यैव स लायानुप्रासो भव- 
तीत्यथेः। तदेव व्याचषे-एकस्मिन्निति । यत्यपि भेदेन प्रातिपदिकस्य प्रयोगाभावान्न 
स्याद्रतिः तथापि लुततविभक्तिकस्येव प्रयोगेण ताबन्मान्रपुरस्कारेण प्रातिपदिकसे्युक्तम् । 
सारूप्यम् समानरूपता साभ्यमिति यावत् । अत्र समास इति पञ्चघरत्तेरपलश्चण्म् तेन-- 

हंसायते चारुगतेन कान्ता कान्तायते स्पश्चसुखेन वायुः । 
इत्यादेः संग्रहः मेदच्रयमप्येकेनैव पदेनो दादरति-- सेते । सत्तमोल्खसे व्याख्यातम् । 

अत्र करकरेत्येकसमासः । विमा बिभेति भिन्नौ समासौ कमला कमलेति पूर्व॑स्य समासः 
उत्तरस्यासमास. इति ्रयाणामुदाहरणम् । यद्यपि कमला कमदेत्यत्र विभक्त्यन्तस्याप्यायृत्ति- 
रस्त तथापिं प्रकृतिभागस्यापि साऽस्तीतव्यदोषः | ३५९ ॥ 

खटानुग्रासस्य पञ्चविधत्वसपसंहरति-- तदेवमिति ॥ ८२ | 
अथ यमकं छल्षयति--अ्थं सतोति ! भिन्ना अर्थां येषान्ते अर्थैऽमिधेये सति अर्थं 

भिन्नानां भिन्नाथकानां वर्णानां सा पूरवणेव क्रमेण स्थिता पुनः श्रतिरातरत्त यंमकमिययुच्यते 
इत्यथः । यमौ द्वौ समजातौ तत्पतिक्ृतियकम् इते प्रतिकृताविति कन् । वर्णानामिति वहुवच- 
नम् सूत्र टिङ्खवचनमतन्बमिति न्यायादविवध्चितम् अन्यथा दयोर्य॑मकव्यवहासे न स्यात् । 
यमक हि एकरिमन्द्रयोश्वतुठः वा पदेषु प्रयोक्तव्यच्रतु पाद्ये- 

यसकन्तु वि वातव्यं न कदाचिदपि चिपात् | 
इति निषेधात् । अत एव टशमोल्लासे यमकस्य पाद ्रवगतत्वेन यमक्षप्रयु नःत्वं दोष 

इति मूङे वष्यति--यमकादौ मवेदेक्य डख्यो रल्योर्व॑वोः } 



नवमोह्लासः । २०५ 

समरसमरसोयमित्यादाविकेषामथवन्तेऽन्येषामनथकतवे भिन्नाथोनामिति न 

युस्यने वक्तुम् इति अर्थे सी्युक्तम् । सेति सरा रस इत्यादवेक्षण्येन तेनव 
क्रमेण स्थिता । 

(११८) पादतद्धागवृत्ति तचयात्यनेकताम् । ८२ ॥ 
प्रथमो द्वितीयादौ, द्विरीयस्तरतीयादौ, तृतीयश्चतुथ, प्रथमस्लिप्वपोति सप्र । 

प्रथमो द्वितीये वृततोयश्चतुर्थ प्रथमश्चतुर्थे द्वितयस्वृ नीये इति दवे तदेवं पाद्जं नव. 

मेदम्। अर्धात्रृत्तिः इ्टोकावृ्ति्वेति द्रे । द्विधा विभक्ते पादे प्रथमादिपादादि- 
भागः पुर्ववत् द्वितीयादिपादादिभाेषु, अन्तमागोऽन्तभागेष्विति विशतिभेदाः रलो. 

शघयोर्नणयोश्वान्ये सविसर्गाविसर्गयोः । सनिन्दुकाबिन्दुकयोः स्यादमेदप्रकल्पनम् ॥ 

इति कविरहस्य बोध्यम् । एकार्थके लाटनुप्रासेऽतिव्यासिवारणाय अथभिन्नानामिति 
समरसमरसोऽयमित्यादौ द्वितीयाब्रतेर्थाभावात् शमरतेऽमरतेजसीत्यादावमयोरप्यनथकत्वाचा- 
तिव्यापिः स्यादत उक्तमर्थं सतीति यद्य्थस्तदा मिन्न इत्यर्थः । सरो रस इत्यादावतिव्याप्तिवार- 

णाय सेति तेनात्राक्नरसाम्येपि क्रममेदान्नातिव्याप्तिः ॥ तथा च समानाथकत्वाभाववत्समा- 
नानुपूर्वीकानेकवर्णावृत्तियंमकमिति र्भणं सिद्धम्. तदाह-समरसेति | अयं राजा समरे सम 
एकरूपः रसः प्रीतिर्यस्य तादश इत्यथ प्रथमसमरशब्दस्येवाथवखन्न द्वितीयस्येति भावः | 
वक्तमित्युक्तस्थटेऽव्या'तेरिति शेषः 

यमकं विभजते-पादेति । पादः पद्यचतुर्थाशः | यमकं तावत् पादवृत्त तद्धागन्रत्ति चेति 

द्विविधम् तच प्रत्येकमनेफतामनेकरूपत्वं याति मराप्नोनौत्वथेः ॥ 

तज पादद्रत्तियमकस्यैकादश भेदा मबन्तीत्याह--प्रथम इत्यादिना । तत्र यदि 

प्रथमः पादो द्वितीये पादे यम्यते तदा (१) सुख नाम यमकम् । यदि तृतीये यम्यते तदा 

(२) संदंशो नाम यमकम् । यदि चतुथे यम्यते तदा (२) आवृत्तिम यमकम् । .द्वनीयः 
इत्यदि । यदि द्वितीयः पादस्तृतीये पादे यम्यते तदा(४) गर्भो नाम यमकम् । चतुथ चेत्तदा 

(५) संदष्टकं नाम यमकम् । चृत्तौय इत्या दि । तृतीयः पादश्चतुथं यम्यते चेत्तदा (६) पुच्छं 

नाम यमकम् । प्रथभख्िष्वरपोति । प्रथमः पादः त्रिष्वपि दितीये तृतीये चतुथंऽपि पादे 
यम्यते चेचदा(७)पंक्ति नाम यमकम् । सप्तेति पूर्ोकतैमिटत्वा पादगतं यमकं सप्तविधमेवेत्वथः । 

यमकन्तु विधातव्यं न कदाचिदपि त्रिपात् | 

इति नियमात् एकस्यापरपाद्यगतत्वेन मेदो न करत इव्येकेकपादवृत्ताव संकीर्णाः श्चद्धा एते 

सप्त भेदाः । संकीर्णन्त पादगतं चतुर्विधमित्याह-ग्थमो द्वितीय इत्यादि । प्रथमः पादो 

द्ितीये पादे वृतीयश्चतथे यम्यते चेत्तदा मुखपुच्छयोः संयोगात् (८) युग्मकं नम यमकम् | 

परथमश्चतं द्वितौयस्तृतीये भ्यते चेतदा मावृतिगमैयो्योगात् (९) परिङत्तिनांम यमकम् । 
पादजम् एकदैकपादमाच्रादृत्तिरूपम् । एकदाऽनेकपादादरत्तिरूपं पादजन्तु द्विविघमित्याह- 

अर्चति । अभावृत्तिः समुद्रौ नाम यमकम् अच च सन्दंश-सन्दषटकयोः संकरः । शरोकाइृत्ति- 

म॑हायमकम् । अर्घस्य पाददयात्मकतया इरोकस्य पाद्चतुषटयात्मकतया च एते-भपि पाद्गते 

पादभागव़त्तिथमकस्य बहवो भेदा मवन्तीत्वाद-दविबे ति । द्विषा विभक्तेषु पादेषु प्रथमादिपा- 

दानामायमागाः पूर्ववत् पादादसिरीत्या दवितीयादिपदेु आद्मागेम्बेव यदि मन्यन्ते तदा 

ूर्ववन्ुखादयो ददा मेदा इत्यर्थः । अन्नमाग इति । यदि प्रथमादिपादानामन्त्यभागो 

द्वितीयादिपादान्त्यभागेष्वेव यम्यते तदा पूववत् पादाड्तिरीत्या दश भेदा. इत्यथः । इत्थं 

द्विखण्डीकृतेषु पोदे विंश्चतिभंदाः । ननु शोकाङ्त्या सह द्रा्विंश्तिसंस्याकरमेदेभेवितन्यमत 



२०६ नागौश्रोटोकोपेते काव्यप्रकाभे- 

कान्तरे हि नासो भागवृत्ति । खण्डे त्रिशत् चतुःखण्डे चसारिशत् । 
प्रथमपाद्ादिगनान्त्याधादिमागो द्वितोयपादादिगते आदयाधौदिभागे यम्यते 

इत्यादयन्वथं तानुसरणेननेफमेदम् , अन्तादिकन् आदयन्तिफप् तत्सञ्ुच्चय, 
मध्य)दिकन् आदि मध्यम् अन्तमध्यम् सध्यान्तिकरे तेषां समुच्चयः तथा तस्मि- 
न्नेव पादे आद्यादिमागानां मध्वादिभागेषुं अनियते च स्थाने आवृत्तिरिति प्रभूत- 
तममेदम् \ तदेतत्काञ्यान्तगेडुमूतम् इति नास्य भेदलक्षणं कृतम्। दिङमातरमुदा- 
ह्ियते- 

सन्नारोभरणामायमाराध्य विघुशेखरम् । 
सन्नरीभरणोऽमायस्ततस्त्वं प्रथवीं जय ॥ ३६० ॥ 

आह-रलो कान्तेति । दरोकान्तरे मागव्ति्मं खदते इति भावः) वरिखण्डे चतुःखंडे च पदे 
भेदानाह-त्रिखंडे इत्यादि प्रतिमागाततेदं शविधत्वात् चिचत्वारिशद्मेदा मवन्तीति भावः ॥ 

इत्यमायभागोऽपरस्याग्ये एव मागे अन्तभागोऽन्ते एव भागे इति सजातीयभागाद्र्ति- 
मुक्त्वा विजातीयमागादृत्तिमाईह--प्रथमपादादिगतेत्यादि । 

अयम्भावः, प्रथमादिपद्ानामन्तादिभागाः द्वितीयादिपदानामाद्यादिमगेषु यम्यन्ते इत्या- 
दमन्व्थ॑तानुसारेण अन्ताग्रादियमकादय. प्रसेदा मबन्ति तथाहि यथा द्विखंडे प्रथमपा दस्यान्त- 
मर्घद्छितीयपादस्या्यथं चेद्यम्यते तदाऽन्तादिकं नाम यमकम् एवं प्रथमपादस्याद्यमधं दितीय- 
पादस्यान्यभगे चेच्म्यते तदा आदयन्तिकं नाम यमकम् एवं प्रथमपादस्या्न्तमामौ दहितीय- 
पादश्यान्तादिभागयोयंदि यम्थेते तदा आन्तिकान्तादिकयोय॑मकयोः समुच्चयः | अत्र 
तरिखंडचतःखडयोः परवपादमध्यभागः उत्तरपादस्यादिभागे यदि यम्यते तदा मध्यादिकं 
नाम यमकम् पूवस्यादिभागश्चेदुत्तरपादस्य मध्यभागे यम्यते तदा आदिमध्यं नाम यमकम् 
पूर्वस्य मध्यादिमागौ चेदुत्तरस्या्मध्यगोस्तदा मध्यादिकादिमध्ययोय॑मकयोः समुच्चयः । 
एवं प्रथमस्यान्त्यमागो द्वितीयस्य मध्यमागे चेत्तदा अन्यमध्यम् । पूर्व॑स्य मध्यमागचेद् 
द्वितीयस्यान्तमागे तथा मध्यान्तिकम् पूवस्यान्यमागौ द्वितीयस्य मध्यान्तमागयोदवेत्तदा 
अन्स्यमध्यमध्यान्तयोः समुच्चय इति ! इत्थं पादान्तरभागपेक्षया पादभागभेदाः प्रददिताः। 
इदानीमेकस्मिन्नेव पादे मागमेदानाह- तथेति । एवं तस्मिन्नेव पदे आ्यादिमागानां 
मध्यादिमगेष्वावृत्तौ मेदा द्रष्टव्या इत्यथः । सवे चैते नियतमाग्थानविवक्षया भ।गस्थान- 
यमकमेदाः | अनियतस्थनयमकमभेदा अपि बहवो भवन्तीत्याह-अनियते चेति । पादादि- 
व्यवस्थायून्यगव्यादविते द्रष्टव्याः । अस्य मेदः किमिति न रश्यत इत्यत आह--तदे- 
तदिति । यथेहुदंडे अन्थश्चवणेन रसनिःसारणे व्यवधायकस्तथा काव्येऽपि यमकं गूदा- 
यानुसंधानविम्बेन स्वाद विच्छेदादिति भावः ॥ 

तत्र प्रथमपादस्य तृतीयपादे यमने संदशनामकं यमफमुदाहरति--सन्नारोति। हे 
राजन् } सतीनारीविमसि पुष्णातीति सन्नारीमरणा अथवा सतीनां ना्णां भरणमाभरणस्- 
रूपा या उमा गौरी तां याति शरीराधरूपेण प्रप्नोति यस्तं विधुरोखरमाराध्य ततः तदाराध- 
नत् चं सन्नाः उता: अरणाम् इमाः गजा त्र तो रणौ युद्धं यस्य तथाभूतः सन् पृथिवीं 
जय सावंभोमो भवेत्यथः कीदसत्वम् अमायः अकपषटः | अत्र प्रथमपादस्य तरतीये यमना- 
त्संदंशचो नाम यमकम् ॥ 



नवमोष्लासः । २०७ 

विनायरेनो नयनाऽयुग्वादिना विनाय मेनोनयता सुग्वादिना ॥ 

हाजनाऽदो यत सानसादर महाजनो दोयतमनसादरम् | ३६१ 

स त्वारम्भरत)ोऽवर्यमबल्त वितनारवम् | 

सव्रेदा रणमनेषोदवानखमसस्थिन" ॥ ३६२ ॥ 
सस्वारम्भरताोऽवरख्यमव्रल्छम्बि्ततारवम | 

सबदारणमानेपो नलसमास्थतः ॥ ३६३ ॥ 

अनन्तमटि मल्याप्रविष्ां वेशा म वद्याप् | 
याच मातेव भजते +णते मानवे दयाम् || ३६४ ॥ 

यदानतोऽयदानतो न यात्य न_यान्ययम्। 
शिवेहित। रिते हितां स्मरामि तां स्मरामि नाम् | ६६५॥ 

` प्रथमपादस्य द्वितीये वृतीयस्य चतुथं च यमने युग्मकं नाम यमकमुदाहरति-चिनेनि 
अयं विश्वासो ना च विना पक्िस्वरपः पुरषः दंसरूपः कम यमेन करतान्तेन मानसं चित्तं 
तदेव मानमसरस्तम्पादर शधं यतमानानां र्षित प्रथत्नवतां सादं विषादं राति ददातीति 
तव्या स्यात्तथा अदीयत अग्वध्यत आतमननपो. सयोगव्वसो मरण तक्करृतमिर्थः | ययं 

किमूत- महाजनः महात्मा पुनः किंभूत. महाजनोदी मदानुत्वानजन्ति क्षिपन्ति ये दुजनास्त- 
नोदितु द्रीकतु गीरूमस्य तथामू्तः दुजनापसारकः किमूतेन यमेन एनौ विना अपराधमन्तरेण 
नयता स्वस्थान प्राप्यता अयुखादिना प्राणमततकेण सुग्वादिना विषयभोगमहिष्णुना चेस्यथः | 

व्लौकाभ्यासे महायसकमुदादरति- पसीने । स त प्रक्रान्तो राजा आर् श्रुसमूहं 
सवदा अवद्यं निश्चयेन मरतः अतिशयेन "अतिशयो भरः इत्यमरः ! रणं यद्धमनेप्रीत्मापया- 
मास कीदश्मारम् अवलं वररहितम् विततार अतिणयक्रतदहाहाशन्दम् किमूतो यजा अछूस 

मन्दं यथा स्यात्तथा अवान् अगच्छन् शीघ्र गच्छननित्यथ. | प्रन. अस्थितः ए विष्णौ 
स्थितः विष्णुपसायण इत्यथः | ३६२ ॥ 

अथात्रृत्तपदानामर्थः | किभूतो राजा सेनारम्भः साधिक कमः तत्र रतः सक्तः। 

पुनः किमूतः स्वेषां दारणे बिदारणे यो मानस्वदपरी तदिच्छाशीखः । तथा दवानलेन दावा- 
ग्निना नम तल्यम् स्थितं स्थितिगरेस्य तथामृतः । अहिताना सन्तापकासिवेन दावानलमा- 
म्यम् । किमूतमारम् अवद्यं वदवतामन्पन्नम् अत एव अवर्भ्ितमाश्चित तास्व तरसमूषहयै 
वन येन तथाभूतमिव्यथ. } अचर बहुवायोजन प्र॑थगौर्वान्न दररिीतम् ॥ ३६२ ॥ 

द्विडतु भिन्नपादे पाद्मागाभ्यासेपु द्वितीयपादान्तमागस्य चतुथपादान्तभागे यमने 
सदकं नाम यमक्युद्ाह्रति-मनन्तेति । देवीशतकरे पद्यमिदम् अनन्तेन महिम्ना व्याप्तं 
विद्व यया ताब्या यादेवी वेधाः न वेद त्वतो न जानाति या च प्रणते नम्रे मानवे मातेव 
ट्यां भजते दस्यथः } तमांसि ष्वंसमायान्तीच्यन्तिमश् केनान्वयः ।। २६४ ॥ 

एकम्मिन्तेव पादे मागाच्रत्तौ आदिमागस्यान्तभगि यमने आच्न्तिकं यमकमुदाहरति- 

यद्रानन {न । दे्वीरातकस्य प्यम् } यस्या पावयां अनतः प्रणतः अग्र जन नव्राल्यव् 

नयस्व नीतैः अचस्यवं नाशं न याति नाधिगच्छति कुतः अयदानतः अवरस्य दुभाविर्हतव्- 
नात् अत्ते देव्याऽस्य दुभावहविधि दानात् दिवन चाङ्करण ईट्ता तचत राव 

कल्याणे दिता कल्याणद्त्रीम् स्मरेण कन्दरण अमितां मतुमयोग्यामनाभनृतामिति वावत् । 

"~> ~~ ---^ त्न 



२०८ नागेश्वरीटोकोपेते काव्यप्रकाशे- 

सरस्वति ! प्रसादं मे स्थिति चित्तसरस्वति ! 
सरम्बाति । कुरुक्षेत्र कुरक्षेत्र-सरस्वति । || ३६९ ॥ 

ससार लाकं दपंण कन्दपण सस्रसा। 
ङरन्नवाना बि्राणा नाविभ्राणा शरन्नव्ा ॥ ३६५ ॥ 

मधुपराजि पराजित-मानिनीजनमनःसुमनः सुरभिः श्रियम् । 
अशत वारितवारिजविष्टव स्फुटिततान्र-तता्रवबणं जगत् ॥ ३६८ ॥ 
एवं वैचित्रयसहसैः स्थितमन्यदुजनेयम् । 

(११६) बाच्यमेदेन भिन्ना पद् युगपद्धाषणस्पृशः | 
शिष्यन्ति शब्दाः श्टेषोऽसावक्तरादिभिरषटधा ॥ ८४ ॥। 

तां देवीं स्मरामीत्य्थैः । प्रमाणिका छन्दः । प्रमाणिका जरौ ठ्गामिति रक्षणात्] अनक. 
स्मिन्नेव पदे आद्यन्तिकं भागाव्रत्तियमकम् !। ३६५ ॥ 

प्रथमपादादययभागस्य द्वितीयादिपादानामन्ताद्मगेषु यमने पूर्वाधे आयन्तिकम् उत्तरार्धे 
आचन्तिकमन्तादिकं चेति तेषां समुच्चयमुदाहरति-मरस्वतीति । देवीशतके पद्यम् हे 
सरस्वति ! प्रसादं सर गच्छ प्रसन्ना भव मे मम॒चित्तसरस्वति चित्तरूपसमुद्रे स्थितिमव- 
स्थानं स्वति सुष्टु अतिशयेन कुरु । सम्बोवनस्य विरेषणमाह-कषेचरकरुरक्षैचसरस्वतीति क्षे 
दारीरं तदेव कुरुते क्षेचरविशेषस्तत्र सरस्वति सरस्वत्याख्यनदीरूपेत्यर्थः | ३६६ ॥ 

द्योरप्यधयोराचन्तिकान्तादिकयोः समुच्चयसुदाहरति-समारेति ¦ शरत् ऋतः कन्द्पैण 
दपण मदनस्पेण गवंण साक ससार आजगाम गतवती वा कीदशी शरत् ससारसा सारसैः 
पक्षिविशेषः पद्मेवां सहिता पुनः नवान नव नूतन म् अनः शकटम् पथि कदंमभावेन यस्यां 
सा । पुनः शरं काशाख्य तृणं बिभ्राणा पोषयन्ती पुनः नाविभ्राणा वीनां पक्षिणां भ्राणः 
शब्दो यत्र सा विभ्राणान् विभ्राणा.अविभ्रागान अविश्राणा नाविभ्राणा पक्षिशब्दसदिता 
पुनः नवा प्रशस्तेत्यथेः । अत्र प्रथमपादस्यान्त्याधैमागो द्वितीयवादस्यार्भागे आद्यभागोऽ- 
न्त्यमागे यम्यते एव वृतीयपादस्यान्त्वादिभागौ, चतुथंषादस्यायन्त्यभागयो्ंम्येते ॥ ३६७ ॥ 

अनियतस्थानात्तिरूपयमकसमुच्चयमुदाहरति-मधुपे ति । बसन्तवणनमिदम् । जगत् 
कतृ श्रियं शोमाम् अभृत दधार कीदशं जगत् मधुपराञ्या भ्रमरपंक्त्या पराजितानि धैर्या 
च्च्यावितानि मानिनीजनानां मनांसि याभिरेवंभूतायाः सुमनसः पुष्पाणि ताभिः सुरभि सुग- 
न्ि। वारितः तुषारापगमेन निवारितो वारिजानां कमलानां विष्ट्वो नायो यत्र तत् 
पुनः खुटितानि विकसितानि ताम्राणि पल्ख्बोद्धवेः आरक्तानि ततानि विस्तीर्णानि च 
भम्राणां वनानि यत्र तथाभूतमि्यर्थः } दुतविलम्नितं ब्रत्तम । एवमिति यथा | 

तन्व्यां तन्न्यां न सम्माति तस्या छवण्यसंचयः । इत्यादि “नवपलाशपलाशवनं पुर 
इत्यादि च बोध्यम् | ३६८ ॥ 

शेषं उक्षयति-तराच्येति । वाच्यभेदेन भथमेदेन भिन्नाः शम्दा युगपद्भाषणमेकोचारणं 
तस्स्परशन्तीति युगपद्भाषणस्पृशः एकोचारणविषयाः सन्तः यत् शिष्यन्ति एकरूपतयेव भास- 
स्ते दरेषनः-दङ्ेषनामा शन्दालङ्कारः मसौ अक्षरादिमिव॑ण॑पदादिमिः अष्टधा इति सूत्रार्थः | 



नबमोल्लासः। २०९ 

अर्थभेदेन शब्दभेदः इति दशने काव्यमागें स्वरो न गण्यते इति च नये 
वाच्यमेदेन भिन्ना अपि शब्दा यद् युगपदुन्चारणेन हिष्यन्ति भिन्नं स्वरूपम- 
पहवते स इरेषः। स च वणै-पद्-छिङ्ग-भापा-्रकृति-परत्यय-विभक्ति-व चनानां 
भेदादष्टधा । क्रमेणोदाहरणम्- 

अलङ्कारः शङ्काकरनरकपालं परिजनो 
विशोणौद्खो भङ्गो चसु च वृष एको बहुवयाः 
अवम्धेयं स्थाणोरपि मवति स्रोमरगुरो- 
र्विधौ वक्रे मूर्ध्नि स्थितवति वयं के पुनरमी ॥ २६. ॥ 
पृथुकात्तैस्वर पात्रं भूषितनिःशेषपरिजनं देव ! । 

बिटसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम् । ३७० ॥ 

मक्तिश्रहविखोकनव्रणयिनी नोखोखलस्पर्धिनी 
ध्यानाछम्बनतां समार्धिनिरतैरनति हिनप्राप्रये । 

सूते व्याचषटे-भथभेदेनेव्यादिना । एकानुपूरवींकत्वेऽपि तत्तदथनिरूपितमेद् इति 
नयेन सिन्नाः शब्दाः } ननु इन्द्रशवुप्रभतीनां मिन्नसमासानां स्वर उदात्तानुदात्तादिस्वरभेदे 
भेदयरहो दुरपहव इत्यत आह-कात्यमार्ग इति ¦ न गण्यते स्वरमनाहत्येव विचायते 
अन्यथा इठेषोच्छेदापततिः स्यादिदि भावः । भिन्नमिति ¦ एकलूपतयेत्र भासन्त इत्यर्थः| 
सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदथं गमयतीति नियमानङ्गीकत'णां मते एकदा गदीततात्पयंकः 
राव्ट एव दटेषः | तगङ्खीकतश्णां मते तु अर्थदवयप्रतीतव्थं ्केषस्थठे एकाकारौ दवौ शब्दौ 
स्तः । इत्यवद्यमङ्गीकार्यम् तौ चैकेन प्रयल्ेनेकदोचाय्यंतया एथक्तया नानुभूयेते वथा च 
एकप्रयत्नोच्चा्य॑तया भिन्नल्वेनालुभूयमानत्वमेव देष इति फलितम् । इरेषो द्विधा समंगोऽ- 
भंगस्चेति तत्राद्यं विमजन्नक्षरादिभिरिति व्याच्े-प चेति ॥ ८४ ॥ 

वणदलेषमुदादरति-अलङ्कार इति ! विधौ चन्द्रे दैवे च वक्रे कुटिरकारे प्रतिकूले 
च मूधिनि मस्तके स्थितवति सति सवामरगुयोः सकख्देव्रेठस्य स्थाणोमंहेश्वरस्यापि इयं वक्य- 
माणरूपा अवस्था दशा भवति अमी कीटकल्याः वयं पुन. केऽपीत्वथैः । अवस्थां दशयति- 
अलंकार इत्यादि ¦ शंकाकारं भयजनकं यत् नरकपालं मनुष्यशियोऽस्थि अलङ्कारः भूष 
णम् विशीर्णानि गलितानि अङ्गानि अवयवा यस्य यद्वा विशीर्णानि बुुक्षावशात्स्वयमेव भृक्चि- 
तानि अङ्गानि येन तथाभूतो भंगी गणविरोषः परिजनः सेवकरोकः । च परं वृषः वृषमः वसु 
धनं सोऽपि एकः सोऽपि बहुवयाः जरत्तर इत्यथः । अचर विधावित्यत्र विधि-विधुशब्दयो- 
रिकारोकारयोरौकारतां प्राप्तयो भेदादर्णश्टेषः । विघाबित्यदेशिनि भेदेऽपि अदेशमादाय 
साइस्यं बोध्यम् ॥ ३६९ ॥ 

, पददलेषसुदादरति -श्ुकेति । सप्तमोज्ञासे व्याख्यातम् । अत्र प्रथुकाना, गाल्कानाम् 
आतेस्वरस्य इद्रावाकृतकातरध्वनेः पात्रमधिकरणम्. पक्षे पृथूनि विपुरानि कातस्वरस्य इव- 
णस्य पा्ाणि माजनानि यतर तदित्यादि क्रमेण षदमेदात्यद््लेषः | ३७० ॥ 

लिमदलेषं कचनदटेषं॑चोदादरति--मक्तोति । दरेविष्णोः नेत्रे तनुमूतिश् युष्माकं 
भवस्य संसारस्य आतंः पीडायाः शमनं शान्ति कुरुताम्, कुखतामिति परस्मेपद द्विवचनमत्म- 

नेपदैकवचनं च, किंभूते नेत्रे भक्तया परानुरक्तया ये प्रह्वाः नभरस्तेषां विलोकने सदावः 
र > क्क ~ = ~ 



२१० नागेश्वरौटीकोपेते काव्यप्रकाशे- 

लावण्यस्य महानिधी रसिकतां छक्ष्मीदृशोम्तन्वतो 

युष्माकं कुरुतां भवातिंशसनं नेत्रे तनु १ हरेः ॥ ३५१ ॥ 
एष ब चनररेषोऽपि । 

, सहदे सुगसम्धम्मे तमवसमामङ्गमागमाहरणे । 
'हुरबहुसरणं त चित्तमोहमवसर उमे सदसा ।। ३७२ ॥ 
अयं सर्वाणि शाल्लाणि हृदि ज्ञेषु च व्यति । 
सामथ्यकरदयित्राणां भित्राणां च नृपात्मजः ।॥ ३५७३ ॥ 
र्जनिरमणमोटेः पादपद् मावलोक- 
क्षणसमयपरा प्राप्रे सम्पर्सहस्रम् । 
प्रसमथनिवहमध्ये जातु चित्वस्मसादाः 
दह मुचितरचिः स्यान्नन्दिता सा तथा मे ॥ ६७९४ ॥ 

सर्वस्वं हर सवसय त्वं भवच्छेदतत्परः । 

क्से म्रणयोऽनरमो ययोस्ते । तनुपन्ते मक्तिप्रहानां विलोकनप्रणययोदशंनाचुरागो यस्यां 
सा भक्तावलोकनकर्मभूता प्रणयिनीति नपुंसके दिचनं लियामेकवचन च| एवं सवं । पुनः 
नीरोयलं खपितं शीलं ययोप्ते नील्ोोसलुसपर्धिनी । तनु पश्च यस्याः सेत्यर्थः । पक्षद्रये- 

<पि ताच्छील्ये णिनिः । पुनः समाधिनिसतैर्योगिभिः हितप्राप्तये शुभावाप्तये ध्यानालम्बनतां 

ध्यानविषयतां नीते प्रापिते । तनुपक्षे ईहितप्राप्तये सरणं प्रसरणं यस्य॒ तथाभूतम् यद्वा बद 
वास्वारं संसारो यस्मात्तथामूतमित्यथः । प्रकरृतपक्षे तु- 

मम देहि रसं धर्म तमोवद्चामाशां गमागमाद्धर नः 
हरवधु शरण त्व चित्तमोहोऽपसरत मे सदसा ॥ 

इति संस्कृतम् । हे हरवधु ! त्वं मे शरण भवसीति शेषः । मम धमं पुण्ये कमणि स्सं 
प्रतिं देहि 1 न॒ः अस्मत्सवन्विनी तमोवशां तमोगुणयुक्ताम् आशां गमो गमनं मरण आगम 
आगमनं पुनर्जन्म यस्मिस्तादशास्संसारात् हर मे चित्तमोहः ससा शौघम् अपत्रस्त दूरीभव- 

वित्यर्थः ] जघनविपुखा छन्दः \ अत्र॒ सहसेतिपद्ादन्यत्र सव्व संस्कृतप्राक्ृतयोर्मापयोः 
द्रेष्रः ॥ ३७२ ॥ 

प्रकृतिष्डेषमुदाहरति--अयसिति । हृदि स्वह्यदये ज्ञेषु॒विद्धु च वक्ष्यति घार्राय- 
ष्यति कथयिष्यति च } सामर्थ्यं कृन्ततीति करोतीति च साम्यंङृत् इति क्रमेणाथः । अन्न 
वक्यतीति वदिवव्योलःटि रूपम् तुल्यम् दिति कन्तति-करोत्योः क्विपि स्पं व॒ल्यमिति 
परककत्योरेव भिन्नस्वरूपतया न ठ प्रत्ययस्यापीति प्रकृतिदलेषौ | ७३ ॥ 

परत्ययष्टेषमदाहरति-रजनीति । रजनिस्मणश्चन्द्रौ मौलौ किरीटे यस्य तस्य हरस्य 

पादपद्मयोरवलकोकनमेव क्षण उत्सवस्तत्समये एव पराप्तं सत्पदाप्तम् अूर्वायाः संपदः सदखं 

यस्मिन्कर्मणि तद्यथा मवति तथा प्रमथानां निबहमध्ये समूहमध्ये जातु चिकदाचित् त्वस्- 
सादात् अहम् उचिता सुचिः प्रीतियंस्य तथाभूतः सन् नन्दित नन्दकः स्यामित्यारंसा 
तथा एवं सति सा गणमधभ्यगणनैव मे मम नन्दिता नन्द्निस्तन्नामकगणायिपत्य भावः 
मन्दित्वं स्यात् भवेदित्यर्थः । अन्न स्याजनन्दितेति स्याम् स्थात् इति उन्तमपुरुष-प्रथमपुरष- 
योस्तुल्यं रूपमिति तयौ: श्टेषः । तथा नन्दितेति तृचतरोष्ठुल्यं रूपमिति तयौः श्टेषः ॥ 

मुप्वि्ोः श्केषमुदाहरति-सवस्वमिति । शिवं प्रति भक्तस्य पुत्रं प्रति दस्योश्वोक्तिः । 
देहर! शंभो ! लं सवस्य स्व॑स्वं यतो मवश्य संसारस्य डेदे विनादो तत्परम् आसक्तः अतो 



नवमोल्लासः। २१९ 

नयोपकारसाम्भुख्य मायासि तुवत्तेनम् ।। २३५५ ॥ 
८ १२० ) मेदाभावसहृत्यादैभैदोऽपि नवमो भवेत् । 

नव मोऽपोत्यपिर्भिन्नक्रसः । उद्ाह्रणम्-- 
योऽसकरत्परगणेत्राणां पक्षच्छेदक्चषणक्षमः ॥ 
शतकोटिदतां विश्रद्ठिबुषेन्द्रः स राजते 1 ३५६ ॥ 

अत्र प्रकरणादिनियमामावात् द्वावप्यथ बाच्यौ। 
ननु स्वरितादिगुणमेढात् भिन्नप्रयत्नोश्चाय्योणां तद्मावाद्भिन्नप्रयर्नोचा- 

यणां च शब्दानां बन्धेऽलङ्कागन्तरप्रतिमोत्पत्तिहेतुः शब्दश्छेषोऽथंरङेषश्चेति 
द्विविधोऽप्यथीलङ्कारसध्ये परिगणित्ताऽन्येरिति कथमयं शब्दाऽलङ्कारः । उच्यते 
इह दोषगुणाख्ङ्काराणां शब्दाथगतत्वेन यो बिभाग: सः अन्वयन्यतिरेकाम्या 

नयो नीतिः उपकास्थ दुःखात्राणं तयोः साम्युख्यम् आनुकूल्यं यस्माचाहशं तनुवतनं शरीरा- 
स्थितिम् आयासि प्राप्नोषीव्यथंः } पक्नार्तरे हे पुत्र! त्वं सवस्य सर्वस्वं हर चोरय त्वं 
छेदे भिततेगर॑नयेश्च छेदने तत्परो मव उपकारसासुख्यं प्रलुपकारकरणं नय दुरीकुस आयासि 
परेषामायासदायक्ं वतंनं जीविकां विस्तारयेत्यर्थः । अन्र हर इत्यादिप दमेकत सुबन्तमन्यच्च 
तिडन्तम् एवमायासि तनु दत्यादावपि विमक्तिर्टेषः || ३७५ ॥ = 

एवमधटविधं समङ्गब्टेषं निरूप्य संप्रत्यमङ्गदटेषमाह-मे दाभावादिति । पुरवोक्त प्रक्ृत्या- 
दिरूपमेदकामावि यत्रा्थद्रये युगपत्तासयंमवगम्यते स नमोऽपि प्रकारः शटेषस्येत्य्थः । 
अभङ्कदटेष इति यवत् | 

अभङ्गद्टेषमुदादरति-योऽसकृदिति । यः असक्रदनेकवारं परगोचाणं शवंश्ानां 
पक्षस्य सहायस्य छेदे खं उने क्षणेन भणमत्रिणेव श्चमः समथः रातकोयिना वजरतुल्येन अच्रेण 
दयति शरन् खडयतीति शतको टेदस्तस्य भावस्तत्ता तां छेदकतां बिभ्रत् दधानः । यद्रा खत- 
कोटेदातृता विभ्रत् स विबुधेन्द्रः पण्डितश्रेष्ठो राजा राजते शोभते इति गाजपक्षि-येः । इन्द्र 
पक्षे ठु यः परगोचाणां श्रे्ठपवतानां पक्षस्य पत्रस्य छेदे क्षणक्षम इति पूववत् शतकोटिना 
वन्रेण यति असुरान् खण्डयतीति तस्य भावस्तत्ता तां त्रिभ्रत् । स विब्ुषेन्द्रो देवराजः याजते 
इव्यर्थः । अचरार्थान्तरस्य व्यङ्गताथंकानिरकरोति- अत्रेति । अनरेकाथमाज्नियतप्रकरणाच- 
भावात् राजेन्द्रस्यौ द्वावप्य्थौ वाच्यावेवेति भावः | ३७६ |) 

यभङ्श्टेष्याथाऽलङ्करेऽन्त्मावात् कथ शम्दश्छेषत्वमिति शङ्कते-नन्विस्यारिनिा । 
कथमयं शब्दालंकार इस्यन्तेन । स्वरितादोति । आदिना उदात्तानुदात्तो गुणव चैषां 
सजःतीयेभ्यो मेदकत्वात् तथा च स्वरितादयो ये गुणास्तेषां मेदात् भिन्नो यः प्रयत्नः कण्ठ- 
ताल्वा्यमिघावानुकूरस्तेनोच वा्याणामुच्चारणयोग्यानां तद भावादिस्यादि स्वरितादिगुणमेदा- 
भावात् अभिन्नः एको यः प्रयत्नस्तेनोचार्याणां च बन्धे रचनायामल्ङ्कारान्तरस्य उपमादेः 
प्रतिभा आभानमाच्रं तस्या उत्पत्तौ देव॒हंठभूतः अलङ्कारान्तसणां प्रतिमामाचयुत्पादयति । 
नत्वल्ङ्कारन्तरकृतश्चमत्कार इति मावः । अ्थालंकारमष्ये अथंद्रयप्रतीतावेवारङ्कास्वोपग- 
मादर्थाभितत्वेन द्योरप्यर्थालकारतयाऽर्थाख्ङ्कारमध्ये अन्यैः अलंकारसवस्वकारादिभिः परिग- 

णित: पठितः ! इतीति ! इति देतो: अयम् अभज्गर्डेष इति सन्दर्माथः | समाधत्ते-उच्यते 

इत्यादि दोषगुणेति । गणग्रहणं वामनादिपरमतेन, स्वमते तु गुणानां रसेकगतत्वेन 
शन्दार्थगतत्वामावात् ! अन्वयेति । तत्सत्वे तत्सस्वमन्वयस्तद्धावे तदमाबो व्यतिरेक 
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मेष व्यवतिष्ठते । तथाहि-कश्टस्वादिगाडत्वायनुप्रासादयः उयथेत्वादिग्रौढयादयुप- 
मादयस्तद्धाव-तद्मावानविधायत्वोरेव श्दार्भंगतत््ेन उयघस्थाप्यन्ते | 

स्षय च पल्लवातान्नमास्वत्करविराज्जिता। 
प्रभातसन्ध्येवास्वाप्फटलटुञ्ेहितप्रदा ॥ ३७५1} इति सभङ्गः, 

इति द्वावपि शब्दैकसमाश्रयाविति द्वयोरपि शब्द श्ेष्रखमुपपन्नम् न तराय 
स्यार्थन्छषत्वम् । अथंदङेषस्य तु स विपयः यत्र शब्दपरि षत्तनेऽप न दर्षत्वखण्ड- 
ना यथा- 

स्तोकेनोन्लतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम् | 
अहो ससदृशो वृत्तिसतुलाकोटेः खत्टस्य च | ३५८ ॥ 

स्ताभ्यामेवेत्यर्थः ! योऽलंकारो यदीयान्वयव्यतिरेकावनु विधत्ते स तदलंकायो व्यवस्थाप्यते इति 
यावत् । व्यवतिष्ठते व्यवस्थितौ मवति यत्र हिं प्यायान्तसपरित्र्तिरदत्वं मास्ति, तस्य शब्द- 
गतत्रम्, यत्र तु तस्सद्लवं तस्याथगतत्वमिति बोध्यम् । क्टस्वेः्यारि । रकष्रत्वादयो दोषाः 
गाटत्वादयो वामनोक्ता दश गुणाः, अनुग्रासादयोऽलकारः, एते शण्दगता इत्यथः } पर्य्या 
यान्तरेणापि तदर्थोपस्थापने तेषा संभवात् ¦ व्यर्थत्वादीति । व्यथत्वादयो दोषाः, प्रोटया- 
दयो वामनोक्ता ददा गणाः, उपमादयोऽलंकाराः, एतेऽ्थगता इत्यथः | पर्यायान्तरेणापि 
तदर्थोपस्थापने तेषां संमवात् । उक्तानां शब्दायथंगतत्वे देतमाह-तद्ध। देति । अनुविवाय्- 
त्वमनुसारितवं तथा, च ये दोषगुणालंकाराः यदीवभावामावावनुसरन्ति ते तदीयस्वेन 
म्ययध्थाप्यन्ते इत्यथ. ]| 

दलेषस्य क शब्दान्वयव्यतिरेकानुसासितवं दृष्टमित्याह--स्ञयं चेनि । पाव तीवणनम् | 
पावती स्वयं च न केवलं महत्सम्बन्धिप्वेनैव स्वामिसम्बन्पेनैव इलाधनीया किन्तु स्वयम्- 
प्येवंभूता पल्ख्ववत् आताम्रौ अर्णौ मास्वन्तौ दीप्तिमन्तौ च यौ करो ताभ्यां विराजिता 
शोभिता पुनः सुखेन आप्यते इति स्वापं सुखम न स्वापमस्वापन्दुलमं यत्फल मोघ्नादिकन्तच 
ये छन्धाः अभिलषशीरस्तेप्रामीहितप्रदा वाच्छितदात्री केव प्रभातसन्ध्येवेव्य्थः । प्रमात- 
सन्ध्यापकषे पल्रवबत् आतारः भास््तरैः सूथ्य॑किरणैः विराजिता, अस्वापो निद्रामावस्द्रषं 
यत्फलं स्नानसन्ध्यादि तत्र छुन्धे अने हितप्रदा, इष्टदाज्रीत्यथः ! अचर पूर्वाधं भास्वत्करेत्यत्रा- 
मज्गदलेषः  द्ितीया्धेऽस्वपित्यत्र॒समङ्गदलेषस्तदा्-इति दावपोति, शब्दैकेति । 
अन्वयन्यतिरेकाभ्यामिति रोषः । तथा चोमयदले्षैद्रादरणतया निर्णतिष्प्यतर परे परार्ध 
इव पूर्ार्धेऽपि तत्च्छष्दे सति असति च श्लेषस्य सत्वमसत्वमिति रब्दाधीनस्वरूपा विशे- 
षेण श्दालंकारत्वमवश्यं वक्तव्यन्तदेवाह--नतिक्स्यादि ! आयस्य नवमप्रभेदरूपस्याभ- 
जगदलेषस्य । नगु भवन्मतेऽथरलेषो निर्विषयः स्यादित्यव आह-अर्थङेषस्येति । पलेषव- 
खण्डना दलेषभङ्गः । अशरलेषमुदाहरति-स्तोकेनेति । रतोकमल्पसुन्रतिमृष्व॑ममनमहकार् 
अधोगतिम् अधोगमनम् दप भ्रंशं च सुकृ्णादिगुरुतवनिरूपको र्धराप्िर्यायो द्रव्यविशेषा 
तस्याः कोटिः अग्रम् । अचर स्तोकादिपद्परिवत्तनेन अल्येनोद्रेकमायातीत्यादिरीत्याऽल्पादिप- 
दोपादानेऽपि न श्लेषतवभङ्ग इत्यथंद्लेषोऽयम् । एवमिवादिपदादेरिव वथादिपदादपि साभ्या- 
द्यवगते परयायपरिृत्तिसहत्वादुपमादेरप्यर्थालंकारता ॥ ३७८ ॥ 

_ पूर्वपक्षस्य द्वितीयमंशं निराकरोति-नचेति ; अयं स्यं चेत्याय्दाहृतः । उपमाया या 
भरतिभा जाभासत्वेन प्रतीतिस्तस्या उवयत्तहेतुः संपादकः | एवमेवार्थः सर्व॑ परत्रापि । ननु ` गणक्रियासम्बस्येवोपमाप्रयोजकल्वेन राग्द्साम्यमकिचितकरमिति अत्नोपमैव नाश्तीसयाशंका 
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न चाग्मुपमाप्रत्िभोत्पन्तिहेतुः, श्ठेपः अपि तु इङेषप्रतिभोत्पत्तिहेतुरुपमा । 
तथा हि-यथा (कमलमिव मुखं मनोन्नमेतत्कचतितराम्' इव्यादौ गुणसाम्ये 
क्रियास)म्ये उभयसाम्ये वा उपमा  यथा- 

सकरूकलं पुरमेतल्नातं सम्प्रति घुघांुदिम्बमिव \' 
इत्यादो शव्द मलाम्ेऽपि सा युक्तैव । तथायुक्तं सद्रटेन- 

स्ुटमथालङ्कारवेताबुपमासमुच्चयौ छन्तु । 
आश्रित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्भवतः ॥ इति , 

न च कमलमिव मुखम् इत्यादिः साधारणधरम॑प्रयोगरशून्य उयमाविषय इति 
वक्तुं युक्तम् पूर्णोपमाया निर्विषयत्वापत्तः। 

देव ! त्वमेव पातामाशानां त्वं निबन्धनम् । 
त्वं चामरमर्द्भूमिरेको खोकत्रयात्मकः ॥ ३७९ ॥ 

इत्यादिः रलेषस्य चोपमाद्यलङ्कारविगिक्तोऽस्दि विषय इति । द्वयोर्योगे सङ्क 
निराकरोति--थाहीस्यादिना सम्भवत इत्यन्तेन ! कचतितराम् दीप्यतेतराम् , ४ 
नम्ये मनोज्ञतवरूपगुणस्य साम्ये, क्रियासाम्ये दीनिरूपक्रियायाः साम्ये, उमयसाम्ये उभयोगुंण- 
किययोः साम्ये ] सकलकटमिति । सुषायुतिम्बप्े सकलः का यस्य तत् पुरपश्चि कलकले. 
तिराब्देन सहितं यत्तदिति चार्थः । शब्दमात्रेति ! गुणक्रिययोरेवोपमाप्योजकल्वे मानामा- 
वात् । सा उपमा । उक्त्थ व्रद्धसम्मतिमाह-यथाद्यक्तथिति । स्फुटं निशितं सामान्यं 
साधारणं धमम् । इद्ापोति ; राब्दालङ्कारमध्येऽपीत्यथंः } एवं च रुद्रटमते उपमासमु- 
चययोरमयालङ्कारत्वम् । प्रकृते ठु शब्दस्यापि साधारगधर्मचमियेताबन्मात्रे संवादः । 

ननूपमाय्यसङ्कीणस्य दटेषरस्यासम्मवात् उपमादीनां च वटे विनाऽपि सम्भवात् सामा- 
न्यविशेषन्यायेन देश्ेवोपमादिभाधकलत्वमिति, कमर्मिव म॒खमिःत्यादावपि अर्थ्टेष 
एवारुङ्कारः मनोक्तत्वस्य उपमानोपमेययोः कमल्युखयेोर्मेदेन भिन्नतया दिषटत्वात् , यत्र तु 
न साधारणव्रमपिदानं त्त्र ष्टेषामावाहुपमेवाछ्ङ्कार इत्याक्षेपे समादधाति- चेति । 
साधारणेति । मनोक्त्वादिल्पस्य साधारणधर्मस्य यः प्रयोग उपादानं वच्छनयस्तद्रहित 
इत्यथः । तथा च कमलमिव युखमित्यादौ .सनोक्तत्वादिरूपस्य साधारणधर्मस्यानुपात्तस्य कल्पि- 
तत्वे<पि न क्षतिरिति भावः । युक्तमिति । न च युक्तमिति पूर्वेणान्वयः । तत्र हेतुमाह- 
पर्णो पसेति { पूर्णोपमायाः साधारणधमायुपादाननियत्वादिति मावः | 

उपमा्लङ्काराराणां दरेषस्य च सामान्यविशेषभाव, इलेषस्य निर्निषयत्वशङ्का चापनेतु 
दलेषस्यासङ्कीर्मोदाहरणं दश्चयति-देव त्वमेवेति । दे देव ! हेः विष्णो ! त्वमेव पातार्मधो- 
सुवनं त्वेमा्ानं दिश निषन्धनम् नियमर्थानम् भूलोकः भूरोके एव संगत्या दिडनिय- 
मात् त्वममरमद्द्भूमिश्च अमराणां देवानां मरुतां मरद्गणानां च मूमिः स्वगंलोक इति 
यावत् । एवमेकोऽपि लोकजयात्मक इति विष्णुपक्ेऽथः } राजपक्षे तु॒ देवः ! हे राजन् ! 
स्मेव अर्मत्यथं पाता रक्षिता, स्वमाशानाममिकषाणां याचकवांदछाना निबन्धनम् कारणम् 
निर्बाहको वा, त्वं चामरर्णा रोमरच्छकानां ये मरुतो वातास्तेषां भूमिः पात्रम् । एवमेकोपि 
लोकतरयात्मको जन्रयात्मक इत्यथः | राजा हि कश्चन रक्षिता कश्चन दाता कश्चन सुखी | 
अयं तु त्रिरूपतया जनत्रयात्मक इति मावः । अत्र प्रकरणादिनियामकाभावात् इयोरप्यथयो- 
वाच्यत्वेन दइलेष एवाठ्ङ्कार इत्याद-इत्यादिरिंति । उपमेति । अन्न इवायप्रयोगादुपमान- 



२१४ नागोश्वरीटोकोपेते काव्यप्रकाशे- 

एव उपपत्तिपयालोचने तु उपमाया एवायं युक्तो विषयः अन्यथा विषयापहार ॑एव 
पर्णोपमायाः स्यात् । नच 
^ (अबिन्दुञुन्दरी नियं गरल्छावण्यबिन्दुका । 

इत्यादौ विरोधध्रतिमोखच्चिहैतुः इरेषः अपि तु रडेषप्रतिभोसत्तिदेतुर्विरोधः। 

नदयत्रा्द्रयश्रतिपादकः शष्ददल्तेवः द्वितीयाथस्य् प्रतिभातमात्रस्य प्ररोहाम।वात् ¦ 

न च विरोधाभास इव विरोधः दइलेषामासः इलेषः । तदेवमादिषु वाक्येषु इलेष- 

प्रति भोरपचिहेतुरख््कारान्तरमेव । तथ! च-- 
सद्वंशमुक्ताससिः ॥। ३८० ॥ 1 

प्रकरमादिनियामकाभावात् तुल्ययोगितादीपके नेति भावः । प्व च देष त्वमेवेत्यादौ येन 

ध्वसतमनोभवेनेत्यादौ वा नाल्येव किचिद्लङ्कारान्तरम् इ्युपमादटेषयौविभक्तोदाहरणसंमवा- 

द्वध्यवधकमावानुपगमेऽलङ्कारन्तरयोरि उपमालेषयोरप्येकचोपनिपाते सङ्राखङ्कर प युक्त 

इत्याह-द्रयोर्योग इति । ननु साधारणधमांनुपादाने एव तथा, तदुपादाने त॒ उपात्तध- 

मेमव साद्द्यमिवादिना बोध्यते, अन्यथा हंसौव धवल इत्यादौ दुषटोपमात्वं न स्यादिति न 

शेषनिये्षाऽ्ोपमेत्याशयेनाह--उपपत्तीति | उपपतिश्वेयम्-व्यपदेशाः प्राधान्येन भव 

न्तीति वस्तस्थत्तिः । प्रधानं चात्रोपमा इष्य तन्िर्वाकस्य तदङ्गत्वात् , नह दटेषं विना 

समानशब्दवाव्यत्वल्धणं साधर्म्यसुपमानिर्वाहकं निवंहति, उपमा तु न देषां श्टेपरतीति 
विना तदसरतीत्यभवेन तदनुपकारकत्वादिति) अन्यथेति । यदि चं उपमाभ्यवहार 

वारणाय साधारणधर्मप्रयोगशूल्य उपमाविषय इति स्वीकतंन्यं तदा पूर्णोपमाया निविषयवमेवः 
स्यादिति भावः ॥ २७९ ॥ 

न केवटमुपमाया एव र्टेषवाधकत्वं किन्त्ङ्कारान्तरस्यापीसयाह-नवेच्यादिना प्र रो- 

हाभावादिव्यन्तेन । भविन्द्िति । इयं खी असु प्रतिबिम्बित इन्दुरचिन्दुस्तदरलयुनद्री- 

तथा निलयं गन्त: वन्तो खवण्यस्य चिन्दवो यस्य्तादशीवेध्यु्ेश्षागभम् । अत्र अबि- 

ुमिन्दुदधस्याऽपि छावण्यनिन्दुमिति विरोधः ! परिहारस्तु उक्ता्ेनोक्त एव । अत्र इलेषस्य 

परतिमामात्रम् । बिरोध एव चालङ्कारः 1 तथा चात्र विरोघालङ्कारेण देषो बाध्यत इतिं 

भावः! विनिगमकमाह--नहीत्यादि । अथंद्रयप्रतिपादकः उमयविधा्थस्यान्वयवोधकत- 

याऽभिप्रेतः । य॒त्र हि अर्थद्रयस्य समकक्षत्वं स दरेषस्य विषय इति भावः } द्वितीयाथस्य 
निन्दुरहितबिन्दुसदिवरूपाथेस्य प्रतिभातमात्रस्य शब्दद्क्ति मदिभ्ना, आपातत उपस्थितेस्य 

पररोदामावात् शान्द्बोधाविषयत्वात् । द्ितीयाथस्थापि शग्दे प्ेशे वास्तविकविरोधप्रसङ्गादि- 
िताच्िकः द्टेष एव नास्ति, दुरे चास्तामस्य विरोधितेति । ननु विरोधाभासस्य विरोधाठ्ङ्कार- 
त्वमिव र्लेषाभासस्यापि दटेषालङ्कारष्वमस्तु इत्याशंक्य समादधाति-नचेति । वास्तविक- 

विरोधस्य दोषतया विसेधामासस्थेव विरोधाल््कास्वं स्वीक्रियते शेषस्य तु वास्तविकस्य 
सम्भवेन तस्मैवाखङ्कास्वं युक्तमिति भावः ¡ एवमेव स्पकारङ्कारादिनाऽपि श्टेपरो बाध्यते 

इत्युपसंदारव्याजेनाह-चादात् । तस्मादित्यथः । इलेषेति । भत्र ष्टीतत्पुरुष एव न बहु- 
ब्रीहिः । अण््कारान्तरविशेषणत्वेन नपुंसकखापत्तेः ! अ्क]रन्वरमेवेति । साधीयः 

इति शेषः } चमलत्ारित्वेन प्राधान्यादिति भावः| एवमादिष्विति यदुक्तं तदशंयति-तथा 
चेत्यादिना न तु इछेषत्वमित्यन्तेन । सद्धंशेति । अयं राजा संदंशः सत्ुरमेव सदे- 
णुसतत्र मुक्तामणिः  वेणोणतोसत्तिस्थानत्वन्तु प्रसिद्धमेव अत्र वंशशब्दष्टेषप्रयुक्तं वेणु- 

0 १ मी 

* 
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नाल्पः कषिरिव स्वस्पनश्छोको देव ! महान् भवान् | :८१॥ 
अनुरागवतो न्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः । 
अहौ देवगदिध्ित्रा तथाऽपि न समागमः ।। ३८२ ॥ 
आदाय चापमचलं कृःवाऽहोनं गुणं विषसद्टष्टिः । 
यथ्ित्रमच्य॒तशसे खक््यमभाङक्षीन्नमस्तस्मे ।॥ २८३ ॥ 

इ्र्याद्ायेकदेश विवतिंरूपक-दरेप-उयतिरेक-समासोक्ति-विरोधत्वम्ुचितम् न तु 
इलेषस्वम् ! शब्द दलेष इति चोच्यते अ्थाल्ङ्कारमध्ये च छक्ष्यते इति कोऽयं 
नयः ¡ किं च बैचिनर्यमटङ्कार इति य एव कविप्रतिमासंरस्मगोचरस्तत्रेव । विचिन्ता 

कुल योः रूपकमेव मुक्तामणिव्वारोपे हेठरिति द्लिष्टपरस्परितरूपकम् इ्टेषस्तु तन्निरबाहिकतया 
तटङ्स्वेनाप्रधानमेवेति |¦ ३८० | 

नाल्प इति । देव ! हे राजन् ! मदान् ! मवान् अल्पः ्ञुद्रः कविरिव न स्वह्पदरोक 
दल्ेको यशः पयं च } अच्रान्यकवितो व्यतिरेकः शखोकशष्दद्टेष्रयुक्त इति दटेषमूकव्य- 
तिरेकालङ्कारोऽयं श्केषस्त॒ तद ङ्त्वेनाप्र वानमेवेति ॥ ३८१ | 

अनुरागत्रनोति । अनुसगः प्रेमविशेषो रक्तिमा च पुरसयोऽग्रगामी सम्मुखश्च 
समागमो मिखनं ल्नीपुरषषङ्गमश्च, अदो आश्ववम् , चित्रा विचित्रा अत्रामिधाया नियमने 
नाथद्रयान्वयवोधस्यामावाच श्टेष. किन्तु र्ङिदटविशेधणमहिम्ना नायकन्रत्तान्तप्रतीतिमा- 
जमिति समासो्तिरेवालड्ारः ॥ ३८२ ॥ 

मादायेति । थः विषमाध्युग्मा दृष्टि य॑स्य स त्रिलोचनः अचलं पवंतं मन्द्राख्यं चापं 

धनुः आदाय गृहीत्वा अहीना सर्पणामिन प्रभुं वसुफिं युणं मौवी कत्वा चित्रमाश्चयम् , 
अच्युतो विष्णुः शये बाणो यस्य तथामूतः सन्, र्यं चिपुरामुररूपं शर्यम भाक्षीत् 
यान तस्मे महाधानुष्काय नम इति प्रकृतोऽथः | अनर विषम ल्श््यादन्यत्र न्यच निदिता दृष्टि 

यंन तादशो यो धन्वी अचलं चख्नदयूल्यं निण्कियं चापमादाय हीनं जीणम् निष्कृष्टं वा 
अथवा अहीनं धनुदण्डादन्यूनपरिमाग गुण कृत्वा अच्युतो गुणादनिगतः खरो यस्य तथाभूतः 
सच्धपि र्यं शतसहखीरूपं शरव्यमभांश्चीदिति व्रिरोधाभमापः । अचर विरोणभास एव 
प्रभानमूतोऽरङ्कारः इदेषस्तु तदङ्गमाचरं त॒स्य प्ररोहाभावात् | ३८३ ॥ 

तदेतत्सवममिप्रेत्य चतुपू दाहरणे यथक्रममण्ङ्कार दशयति--इव्याद्ाविव्य!दि । 
श्ेषजञ्यत्तिरेकेनि । उ्टेषमृख्कव्यतिरेकेत्यथः । अरिसे्रत्वमिति । त्वराब्दस्य इन्द्रान्ते 
भूयमाणत्वासप्रस्येकमन्वयः न तु दङेषरतरभिति । दटेषेगेव तेषां निर्वाहो न ठु तेः शलेष- 
स्येति भावः । पूवपश्चस्य तृतीयमंशं दूषयति-शरञ्दशरेष इनोनि । कोऽयं नयो न्यायः | 
प्रमातसध्येवेव्यादौ शब्द्द्लेषस्यार्थाख्ङ्कारत्वमिति मवतां वचनं विरुद्धम् । शब्दानाधितत्वे 
तेन व्यपदेश्यस्य न्यय्यत्वादिति भावः । ननु शब्दालंकारतया न शब्दद्लेषन्यपदेशः किन्तु 
विजातीययोः शब्दयोः दलेषष्पतया तथा व्यपदेशः अर्यालङ्काररूपतया चाथख्ङ्कारमध्ये 
गण्यते इति को दौष इत्यत्र आह-क्रिचेनि । य एव शब्दो बाऽ्थो वा कविप्रतिमायाः कवि 
बुदिकौशरस्य संरम्भः पंबरसानं तस्य गोचसो विषयस्तत्रैव शब्दे वाभ्य वा विचित्रता इति 
हेतोः सेव अलङ्कारस्य भूमिः आश्रयः । विचिच्रताया एवाल्ङ्कारतया य॒त्र विचिता तत्रैव 
युतरामलकार इति फलितोऽयंः । एवं चोक्तौभयविधरलेषस्थरे कविग्रतिभासंरम्भविषयदया 
शब्दस्यैव वैचित्यम् इति तद्भत एव तच्र श्लेष इति भावः ! ननु निरथंकशब्दानां श्तेषा- 
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इति सैवाऽख्ङ्कारभूमिः । अर्थमु्परेषितमेतेषां शब्दानामिति चेत् ; अतुप्रासादोना- 

मपि तथैवेति तेऽप्यथौर्कासः किं नोच्यन्ते । रसादिष्यञ्चकस्वरूपवाच्य -विशेषन्य- 
पक्षववेऽपि ह्यसुभ्रासादोनामलङ्कारता । शद्दराणदोपाणामप्यथीपिक्षयेव गुणदोषरता 
अर्थगुणदोषारङ्काराणां शब्द पक्षयेव । व्यवस्थितिरिति तेऽपि शब्दगततेनोच्य- 
नवाम् । (विधौ वक्ते मूर्धत इत्यादौ च वणौदिदलेषे एकप्रयत्नो्चायंस्वेऽथेरलेष्ं 
शब्दभेदेऽपि प्रसन्यतामित्येवादि स्वयं विचायम् ॥ 

( १२१) तच्चित्रं यत्र वशानां सङ्धा्या़ृतिहैतुता ॥ ८५ ॥ 
सञ्निवेशविशेषेण यत्न स्यस्ता वणौः खडग-मुरजञ-पद् माद्याकरारयुल्छासयन्ति 

तातं काव्यम् कषट-कात्यमेपिदिति दिङपात्रंप्रदद्यते । 
उदाहरणम्- 

मारारशक्ररामेममुखेयसाररंहसा । 
सार।रग्धस्तवा नित्यं तदानिहरणक्षमा ॥ २४ ॥ 

१ १ भा 7 ए त, 

सम्भवेन इतेषस्यार्थ॑सपिश्चतयां अर्था्ड्ासवमिति युक्तमेवेति पूवंपक्चयति-अथंमुखेति । 
अ्थ॑स॒खप्रेभित्वमथंसपिश्चतम् , न हि अ्थद्वयप्रतीतिं विना श्लेषस्य चमत्कारित्वं सम्भवो 
वेत्यर्थालङ्कारत्वं शतेषस्येति भावः } एतेषां दलेषगोचयणाम् । एवन्तरिं अनुप्रासा दीनामप्य- 
यपिध्षित्वादर्थालङ्कारवापत्तिरिति दूपयति-भनुप्रासादोनामिनि । आदिना वक्रोक्तयादयः | 
तथेवेति। अथपखप्रेक्षिन्वमेवेति ¦ कथमनुप्रासादीनामथपिक्षिवन्तदाह--रसादीति । 
आदिना भावादिः | रसादिव्यञ्चकं यत्स्वरूपं यश्च॒ वाच्यविरोषोऽथंविशेषस्तयोः सन्ययेश्षतवे 
अधीने घति हि अनुप्रासादीनामपि भल्ङ्कारता । ननु श्रुतिवेचिन्यदेवानुप्रासादीनामट्ङ्का- 
रतेति श्दत्व स्यादित्यतो दोषान्तस्माह-छब्दगुणेति । शब्दस्य ये गुणा दोषाश्च तेपा- 
मपि । अथौपेक्षयैदेति । ततश्च आत्वं स्यादिति भावः] आर्थ॑षु वैपरीत्यमपि सयादि- 
त्याद-अथगुणेति । अर्थस्य ये गुणा देषा अलङ्कारश्च तेषां शब्देनाथंबोधं विनाऽसम्भवात् 
श.दपिश्वयेव व्यवस्थितिरिति तेऽपि शब्द्गततेनोच्यन्तामिति भावः । यक्तम् एकप्रयनो- 
चायंलमेवाथदलेषत्वे नियामकमिति तद््ययक्तमिति दृ्रयति-षिधाविति । शब्दभेदे विधि- 
विधुरूपे । प्रमञ्यनाभिनि । उक्तस्यैवार्थदलेषे नियामकष्वे विधौ वक्रे इत्यादौ व्णादिराब्द्- 
भेदेऽपि अ्थद्लेषत्वापत्तेरिति भावः । स्वयं विचार्यमिति ¦ सखयमपि विचाय्यंम् न तु 
परोक्तत्वेनेव देषः कायं इति मावः । इति इलेषविचारः | 

चित्रमल्ङ्कारं लक्चयति-पश्चित्रमिति ¦ य्न अच्ङ्कारे । नन्वमूर्तानां वर्णानां कथं 
खडगाद्याकारतेत्यत आह श्निवेशोन । स्चनाविरशेषेण । देतुरब्दं विद्रणोति--उत्छास. 
यन्तोति । सम्पादयन्तोत्यथः । रिड्मित्रम्-अल्पम् । अस्यानन्त्यमग्निपुराणे उक्तम्- 

वाण्वाणासनन्योमखड्गसुद्गस्यक्तयः | मृदङ्गपद्मश्ङ्गारदम्भोधियुसलङ्खाः । 
पं रथस्य नाय्य पुष्करिण्यसिपुत्रिका । ¢ 
एते बन्धास्तथा"चान्येऽप्येवं जेयाः स्वयं बुधैः | ८५ ॥ इति । 

तत्र सड्गन्धं द्वाभ्याए्दादरति-मागारीति । उमा पावती मे मम शं सुखं दिया- 
दयात् । किम्भूता मरस्य कन्दपस्यारिः शम्युः, शक्र इन्द्रः, रामो रघुनन्दनः पर्ुरामो 
वा, इभसुखो गणेशः, तैः आसारस्हसा आसारस्य व्णंधारासम्पातस्य रदेन अविच्छेदेन 
सारः उक्कृष्टः आरन्ध <? वः स्तोत्रं यस्यास्तथामूता पुनः नित्यमनवरतं तेपषरामारारिशिक्र 
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माता नतानां सङ्घट्टः श्रियां बाधितसंश्रमा । 
मान्याऽथ सीमा रामाणां शं मे दिरयादुमादिमा ॥ ३८५ ॥ 

॥ ( खडगबन्धः ) 
सरखा बहुखारस्भतरलाटखिबखारवा | 
वारखाषहुखामन्दकरखाबहुखामखा ।। ३८६! ( मुरजवबन्धेः ) 
भामते प्रतिभासार ! रसाभाताहताविभा । 
भा वितात्माद्चुमा कदे देवामा वतते सभा" ३८५ ॥ 

( पद्मबन्धः ) 
रसासार ! रसा सारसायताक्च ! क्षतायप्ता। 

सातावात ! तवात्तासा रक्षुनस्तवस्त्वतक्षर ! ।। ३८८ ॥ 
( सवेतोभद्रम् ) 

सम्भविनोऽप्यन्ये १ भेदाः शक्तिमा्रप्रकाश्चका न तु काव्यशूपतां दधतीति 
न प्रद्रयन्ते । 

( १९२ ) पुनरुक्तवदाभासो विभिनाकारशब्दगा । 
एकाथेतेव 

न न ना ० क "1 षा षा ए 

ठीनांयाआत्त. पीडा तस्यादर्णे दृरौकंरणे क्षमा समर्थां पुनः नतानां नम्राणां माता 
वत्सला श्रियां सवद. सम्मेठनस्थानम् स्वासा सहवासात्सङ्कीणंस्थानम् बाधितो निरस्त 
सम्भ्रम उद्वेगो यस्याः सा। पुनर्मान्या स्वैमाननीया रामाणां नारीणां सीमा पराकाष्ठा 
आदिमा सर्वादिमूतेव्यथः || ३८४-३८५ ॥ 

मुरजत्रन्धमुदाहरति-परलेसि । अत्र प्रकरणगम्या शरद्विशेष्या । शरत् जयतीति 

शेषः | किमूता सरला मेप्रादिकौटिल्यरदिता, बहुखारम्भाणां नानाङ्घसुमलपटानां अत एव 
तराना चञ्चलानामलिब्रखानां भ्रमरसन्यानामास्वः कोखाहलो यस्यां सा वरसखा एव वारा 

हस्यः बहुखा यस्यां सा अमन्दा उद्योगिनः करला राजघनग्राहिणो यस्यां सा बले ङष्ण- 
पक्ष प अमलं नम्मला | २८६ | 

पद्मवन्धमुदाहरति-भासत इवि! है प्रतिभासार! प्रज्ञाेष्ठ ! राजम् ते सभा 
मासते, किंमूता रसेः पीतिस्पैः श्रङ्गारादिभिर्वा आमाता शोभिता, रसिका वा, अहता अप्र- 
तिहता, आविभा सम्यग्दीपियस्याः सा मावितो निर्णीतः आत्मा परमात्मा यस्यां सा तत्व- 
ज्ञविरिष्टा ¡ मावितो वशीकृत आत्मा ययेति वाऽथंः } वादे तत्कथायां शुमा निपुणा देवाभा 
देवतल्येत्यथः || ३८७ ॥ 

सवतोमद्रमुदादरति-रस्ति। हे रसासार ! रतायां प्रथिव्यां भ्रष्ठ | राजन् रक्षत 
रक्षणं क्रुवतस्तव रसा प्रण्वी क्षतायसा क्षतो नाशितः अयः ञ्भावहविधि्येषां ते दुजनाः तान् 
स्यति अस्तं प्रापयति तादृशी त शब्दश्चायथं न विन्यते तास उपक्षयो यस्याः सा अतासा अनु- 
पेक्चया च अस्त निरुपद्रवा स्थिर च भवदिति भावः] अथ सम्बोधनविशेषणानि सारसव- 

१पश्च॑वत् आयते विद्याले अक्षिणी यस्य तादश ! सातं नाशितम् अवातमक्ानं येन तादश | 
यवे साते सुखे अवात ! अचञ्चरु ! अतश्वम् अनल्पं सति ददाति तादशेत्यथः अन्यं 

प्रमद्! ऽति । ते चोक्ताः ! अतिनीरसत्वाकिरुष्टत्वाच न ते काग्यरूपता दधतीति माव इति 
चित्रम् | ३८८ ॥ 

शब्दार्थोभयदरत्ित्वेन शब्दार्थालंकाययोर्मध्ये पुनरसक्तवदाभासं ठश्चयति--पुनरुक्तवे- 

[1 क 1 | 
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मिन्नरूपसाथंकानथेकशब्दनिष्ठमेकाथेत्वेन मुखे भासनं पुनरुक्तवदामासः । 
स च- 
( १२३ ) शब्दस्य 

सभङ्गाभङ्गरूपकेवलशब्दनिष्ठः । 
उद्ाहरणम्- 

अरिवधदेहशरीरः स्सा रथिसृततुरगपादातः | 
भाति सदानत्यागः स्थिरतायामवनितरतिलकः | ३८६ ॥ 
चकासत्यङ्गनारामाः कौतुकानन्दहेतवः। 
तस्य राज्ञः समनसो विवुधाः पादवेवर्तिनः। ३९० ॥ ~ ^~ ~~~ ~~ ------~~---------- ----~ ~~ -+ 

[मे दिति । विभिन्नाकारो विजातीयानुपूरबीको यः शब्दः तद्वता या एकार्थत्रव पएकार्मकसनागः 
ततो मासनं पुनरुक्तवदापास इति सूत्रार्थः ] यमकलायानुप्रासयोरतिपरसततिः वारणाय विभिन्ना कारेव्यादि } तदेतदाह इतिकारः-भिन्नरूपेत्यादि । मुखे आपाततः मासनं प्रतीतिः } तथा च विभिन्नरूपयोवस्ततौ भिन्नार्थकयोरपि शब्दयोरापातत एकार्थकतया प्रतीतिः पुनरक्तवदा- 
मान्न इति इत्याशयः । पुनरुक्त स्येव पुनस्तवत् आभासो ज्ञानमित्यथेः | स चायं द्विविधः राब्दमत्रस्य शब्दाथयोस्चेति । तयोरावमाह-शञ्दस्येति । शन्दमाचस्येत्य्थः । अयमपि 
दविधा समङ्गशब्दनिषठोऽमङ्गशब्दनिषदचेति । तदाद-सभङ्गाभद्धेलि । शब्दनि डति । शब्दस्यंवान्वयन्यतिरेकानुबिधायित्वात् पयायपरिद्रचयसहत्वादिति भावः| 

तत सभङ्गराब्दनिष्ठमुदाहरति--अग्विधे त । अवनितर्तिख्को मूतलछमूषणमूतो राजा भाति कया सदा सर्वकाले नव्या नघ्रमावेन कीदशः अरिवधदा शञविनारिनी इहा चेष्ठा येषां 
ताटशा ये शरिणः शरयुक्ता योधास्तानीरयति प्ररयतीत्यसिवधदेहशरीरः । सहसा शीघं हठेन 41 सथाम: युष उताः सम्बद्धाः तुरगा अश्वाः पादाताः पद्ातिकाश्च यस्य सः स्थिरतायामगः पवततुल्य इत्यर्थः । अत्र देश-शरीरशन्दथोः सारथ-सूलशन्दयोः दान-त्यागशब्दयो- श्रपाततः पौनसक्त्यम् समङ्गा्चेते शब्दा इति समङ्गचब्दनिषटः पुनरुक्तवदामासः } उभयो- रपि > शब्दयोः पर्यायपरिदृच्यसहत्वेन शब्दमानार्ङ्करत्वम् । अन्न देह-दारीर इति दावपि दाब्दो साथको समंगौ च । सारथि-सूत इति दयोयनो निरथंकोऽन्त्यः सार्थकः उभा- वपि समंगौ, दान~त्याग इत्युमावपि निरथ॑कौ सभगौ, चेति त्वम् ! ३८९ ॥ अर्भगश्दनिष्न्तमुदादरति--चक्रासतोत । तप्य राक्ञः पाश्वेवतिंनः सेवकाः चका- सति शोभन्ते ! किंभूता अङ्गनारामाः कल्याणानि अङ्गानि अवयवा यासां ता अङ्गनाः तासु रमन्ते क्रीडन्तीति तथाभूताः (विरदशन्याः) पुनः कौतुकेन रत्यगीतादिना य॒ अआनन्दस्तस्य वः । पुनः स्ट विषये मनति येषां शोभनानि वा मनासि येषां ते समनसः । पुनः विबुधाः पण्डिता इत्यर्थः । अचांगना-रामाशब्दयोः स्यर्थकतया कोतुकानन्दशब्दयोः सन्तो- षाथकतया सुमनसो विबुधा इत्यनयेोर्देवार्थकतया चापाततः पोनस्क्त्यम् | अचाङ्गनादिपदा- न्यखण्डान्येव सवषां चैतेषां शब्दानां प्यायपरिव्च्यसहत्वाच्छन्दालंकारत्वम् । न च अङ्क- न यमा इत्यनरङ्गनाशब्दस्य मदिखारूपपर्यायपरिचत्तिसहत्वेनोभयाल््कारत्वसम्भवे कथं राण्ट् मतरर्ङ्कारत्वमिति वाच्यम् | 

'विशेषास्त्व्गना मीरः कामिनी वामलोचना । 
इत्यमरात् अङ्गनाश्चन्दस्य स्रीविरोषवाचकत्वेन, 

श्रतीपद्िनी वामा वनिता महिला तथा ॥ 



दशमोह्लासः । २१९. 

(१२४) तथा शब्दाथेयोरयम् । ८६ ॥ 
उदाह रणम्-- 

ततुबपुरजघन्योऽसौ करिङकुजररुधिररक्तखर न खरः । 

तेजो धाम महः प्रथुभनसाभिन्द्रो हरि जिष्णुः । ३५१ ॥ 

अग्रैकस्मिन् पदे पस्विर्सिते नालंकार इति शब्दाश्रयः अपरस्मिस्तु परिवतिः 

तेऽपि स न हीयते इत्यथंनिछठ इध्युभयार्ङ्कारोऽयम् ॥ 

इति काठ्यप्रकाे हव्दालंकारनि्णेयो नाम नवमोल्लासः। ९॥ 

श्रोशिबो ज्यति 

अथ दद्रामोह्छासः 
अ्थालंकारानाह-- 

(१२५) साधम्येञ्ुपमा मेदे 
उपमानोपमेययोरेव न तु कार्यकारणादिकयोः साधम्य भवतोति तयोरेव 

समानेन धर्मेण सम्बन्ध उपमा 

इत्यमरान्मदिखाकश्षब्दस्य खरीसामान्यवाचकव्वेन तयोमियः पर्यायप्वामावात्. । नन्वान- 

न्दस्यामोददषंसन्तोषादिषन्देः परिदत्तिप्तदत्वन कौतुकानन्देव्यस्य दा ञ्दमाचाछङ्कारो दाहरणत्व- 

मसगतमिति चेन्न 1 आपाततः पर्यायत्वेन मानेऽपि आनन्दशब्दस्य सुख विशेघाथकत्वेनामोद्- 

हरषादि शब्दानां तत्पर्यायव्वाभावात् ] अत एव यत्रानन्दाश्च मोदश्वेः स्युत्तरमचरिते, 

१ -अप्रदपेमनानन्दमशौकं विगतक्कमम् । 
इति महाभारते च प्रथ निदे शः संगच्छते इति दिक् ॥ ३९० ॥ 

उमयालंकारं द्वितीयमाह-- तथाश्दार्येनि । तथेति समुच्चये । अयम् पुनसक्तवदा. 

मासः उदादरति-तनुष परित ) पिहवर्णनमिदम् । असौ हरिः सिंहः तछवपुरपि क शदरी- 

रोऽपि अजघन्यः श्रेष्ठः प्रसिदसिदेभ्यो विलश्रणः किमूतः करिङुञ्खराणां गजकशरष्ठाना रुधिरेण 

स्ता छोहितबणाः खयास्तीष्णाश्च नखरा नखा यस्य तथाभूतः । तेजसं घाम आश्रवः महसा 

तेजसा प्रथुमनसां विपुखन्तःकरणानामिन्द्रः प्रयः 1 जिष्णु जयनशीलश्चेत्यथः 1 आर्या छन्दः । 

अत्र तनुवपुद्शब्दयोः शरीरा्थकतया करि-कुञ्रशब्दयोर्मजाथकतया रुधिर-रक्तदाग्दयोः 

दनोणिता्थकतया तेजो-धाम-महःशब्दानां तेजोऽथंकतया इन्द्रहरिजिष्णुशन्दानां देवेन्द्राथक- 

तया चापाततः पौनरुक्त्यम् । अत्र तनु, कुञ्जर, रक्त, धाम, हरि, जिष्णुशन्दाः परिद्त्ति न 

सहन्ते ! वपः, करि, खधिर, इन्द्रशब्दाशतु, तां सहन्ते, इव्युमयालंकारत्वम् । तदार अत्र. 
त्यादि । नार्ड्कारः नायमर्ङ्कारः । अन्यत्सुगमम् । ३९१ ॥ 

इति काव्यप्रकाशे नागेश्वरीरीकायां नवमोहछासः । 

„__ „~... „~~~ ~~ ~ 

यद्यपि साधर्म्यपदेऽनसमूतः समानघर्मरूपः प्रतियोगी प्रतीयते तथापि उपमानोपमेयरूपा- 

धनुयोगिनौ नोपात्ताचिति न्यूनत्वं मनसि कत्वा आक्षेपादेव तयोर्लमान्न न्यूनलमिति. सम~ 

धत्ते-उपमानो पमेययोरिति । समानधर्मरूपस्य प्रतियोगिनं उपमानोपमेयरूपयोरनयोगिनो- 

रेव साधम्यं साधरमयात्मकः सम्बन्धो भवति न ठ कार्यकारणादिकयोरित्यथः }. तयोरेव. उप- 

भानोपमेययोरेव । साधम्य॑पदाथंमाह-समानेनेति । एकत्ववुद्धिविषयेयेत्य्थः । उपमेति । 
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भेदग्रहणमनन्वयल्यवच्छेद्ाय ॥ 

(१२६) पूर्णा लुता च । | ॥ 
उपमानोपमेयसाधारणधर्मोपमाप्रतिपादकानामुपादाने पणां एकस्य द्योश्च- 

याणांवा लोपे द्रा 
(१२७) साऽ्ग्रिमा | 

श्रौत्यार्थी च मवेद्राक्ये समासे तद्धिते इथा ॥ ८७ ॥ 
सभ्रिमा पूर्णां | 
उपमानेन कत्रा उपमेयं कम उप समीपे मीयते परिच्छियते अनयेत्युपमा आतश्चोपमगं इति 
करणेऽङ् ] एंकजादिवय्योगरूटमुपमापदम् । उपमास्थडे च उपमानसुपमेयं साधारणो धर्मः 
साधम्यं चेति चतुष्टयमपेते । साधारणधर्भव्त्वेन प्रसिद्धः पदार्थ उपमानम् , तद्धम॑वत्तया 
वणंनीयः पदां उपमेयम् अधिकगुणवत्तया सम्भाव्यमानमुपमानम् , निक्ृ्टयुणवत्तया 
सम्भान्यमानसुपमेयमिति त्स्नं । उपमाने उपमेये च संगतो धर्मः साधारणो ध्मः | यथा 
कमरमिव मनोज्ञं मुखमित्यत्र मनोक्ञत्ववमंसम्बन्धात्तदरत्तया प्रसिद्धेन कमठेन सह मुखमपमी- 
यते इति भनोकञत्वं साधारणो धर्म; कमख्मुपमान मुखमुपमेयमित्युपमालक्रारोऽगय्रम् } अनर 
सवच इवादिपदादेरिव यथादिपदादपि साधम्यच्यवगतेः पर्यायपरिषर्तिसइत्वादुपमादेरर्थालंकार- 
तेति दिक् ॥ 

नन्वेकधमवत्वमिति व्यवहारस्य भेदे एव सम्भवेन भेदस्याप्यक्षेषदेव लाभसम्भवाद्धेद- 
ग्रहणमनथंकमित्यत आट-भेदग्रहणमिति ! अनन्येति । नितम्बिनी सेव नितम्बिनी- 
वेति वकष्यमाणेऽनन्वयाल्लकार एकस्येवोपमानत्वसुपमेयत्वं चेति तयोः पारमाथिकभेद- 
विरदात्तदव्याङृत्ये इत्यर्थः । न च तत्राप्युपमैवेति वाच्यम् । तत्र साधर्म्यस्य चमत्कारिवाभा- 
वत् उपमानान्तरव्यवच्छेदस्यैव चमक्तारित्वात् । न च तत्र धर्मसेकत्वे सजातीयता्विरदेण 
नोपमाप्रसंग इति वाच्यम् । धर्मिभेदस्येव धर्ण॑मेदस्यापि काल्पनिकलेन सजातीयताऽनपायात् 
तस्मात्साधम्येशग्दस्यारोपितसाधारणसमानधर्म्वन्धमाजपरतवेऽपि अनारोपितसाधरम्बनिब- 
न्धन एवोपमाऽलंकार इति तत्वम् | 

अथोमां विमजते-पृणौ लप्र चेति। उपमा द्विधा पूर्णा सांगा सकलांगनोधकदब्दोप- 
दानसदहिता सा निरङ्गा यकिचिदंगवोधकशब्दोपादानरहिता चेति, तताचयामाह-उपभाने- 
स्यादि । उपादाने निदेशे पूणा पू्णोपमेत्य्थः । द्वितीयामाद-एकस्येत्यादि । एतेषां चतुरणामम्य 
एकस्य द्वयोल्रयाणां वा छोपेऽनुपादाने ल्ोपमेत्यर्थः । दधावयवा उपमा टमोपमेति याबत् । 

तयोः पूर्णा पड्विधतया विमजते-ाऽग्रिमेति ! सा अग्रे मवाऽग्रिमा प्रागद्िष्ठा पूर्णोप- 
मेत्यथः । पूर्णेव तावद् द्विविषेत्याह-श्रौभ्यार्था चेनि ¦ श्रौती दाग्दगम्या वाच्येति यावत्। 
यथेववादिशन्दसद्धावे भ्रवणमात्रेणेव सधरमयस्योपस्थितिः आथा अर्थवरारम्या अथापत्तिग- 
मयेति यावत् । इयं च तल्यसटशादिदब्दानां वुल्यार्थविहितप्रत्ययस्य चोपादाने मवति इत्थं दिविधाऽपि पूर्णा वाक्य-समास-तद्धितगामित्वमेदासखोदेत्याह-भवेद्रःक्ये इति । रेकपन्या- 
नाप्माकाादिमदनेकं पद् वाक्यं संकेतबिशेषसम्बन्धेन समासपदवत्वं समासः तद्धितसंलको 
वतिप्रत्ययादिस्तद्धितः। तथा च भ्रौती आर्थी च प्रत्येकं वादये समासे तद्धिते च भवेदित्यर्थः पं च द्विविधापि पूर्णोपमा वक्यादिगतत्वेन प्रत्येकं त्रिधा भूत्वा षोटेति मावः । यथेववा- ष्द्न्दाना साधारणधमंसम्बन्धरूपसाधम्य॑वाचकत्वं यथेववादिसद्धवे उपमायाः श्रौतत्वं च 



दशमोक्लासः। २२९१ 

अञचेववादिशब्दा यल्परास्तस्येबोपमाननाप्रतीतिरिति यद्यप्युपमानविशेषगा- 
न्येते तथापि शब्दशक्तिमहिम्ना श्रव्येव षष्रोषत् सम्बन्धं प्रतिपादयन्तीति तत्स- 

-दावे श्रौती उपमा । त्व “तत्र तस्येव"? इस्यनेनेवार्थं विदहितम्य वेते संपादने | 

एव इद् च तच तुल्यम युमयत्रापि तुल्यादिशब्दानां विश्रान्तिरिपि साम्यपयां 

रोचनया तुल्यताभ्रतीतिरिति साधम्यम्या्त्वात्तल्यादिशष्दौ पादाने जाथां तद्त् 

व्युत्पादयन् शङते--यथेववादिशब्डा इत्णादना । यसया यदनन्तरमुपात्ताः तस्येव तदथ- 
स्येव उपमानता सादश्यप्रतियोगित्वरूपा एते यथेववादिशब्दाः | अय भावः, यद्धि यदथ घमं 
विशेषं प्रतिपादयति तत्तद्विरेषणमिति एकृविरोषणं नापर शवार्थं प्रत्याययतीति च नियमः । 
यथा नीकमूत्पटमिव्यत्र नीटपदसुत्पल्पदार्थं स्वाथ प्रत्याययत् उत्पल्पदस्य विरोषणं मवति 
ततश्च नान्य स्वार्थं प्रत्याययति तथा (मुखं मनोज्ञ कमल यथेतदि'त्यादौ यथाशब्दः कम- 
लपदोत्तरमुपात्तव्वेन कमख्पदाथे उपमानता प्रस्याययतीति कमलर्पदस्य विशेषणमिति उपमा 

नमूते कमठे एव साधारणवमंसम्बन्धं बोधयतु तदन्यस्मिन्तुपमेये मुखे. कथ साधारणधर्मस- 
वन्धमवगमयेदिति उपमानोपमेययोः साधारणधमं सम्बन्धरूपस्य साधम्यस्य अब्दागम्यत्वात्क 
थमुपमायाः श्रौतत्वमिति । समाधत्ते--वथापो ति । शब्दशक्तोनि ¦ विचिचाः शब्दशक्तय 
इति न्यायात् शब्दशक्तिविचिव्येणेत्यर्थः । श्रत्येवेति । श्रवणमात्रेणेत्य्थः । न त॒ तुल्य 
सदयादिशब्डा इव आत्तेपेणेति भावः | अच दृष्टान्तमाद--घष्ठोवदिति । सम्बन्ध प्रकृते 
साधारणधमंसम्बन्धरूपं साघम्यख्यं सम्बन्धम् । तत्सद्धावे यथेववादिशब्दोपादाने । श्रीती 
उपेति । वाक्यगा श्रौती उपमेति भावः| अयमाशयः- “यथा राज्ञो राञ्यमिः" इत्यादौ 
प्रस्नत्यनन्तरमुपात्ता षष्ठी प्रकुत्य्थै राजनि स्वामित्वं प्रतिपादयन्ती तद्विशेषणं भवन्त्यपि 
राजराज्ययोः स्वस्वामिमावं सम्बन्ध प्रत्याययति तथा उपमाने उपमानतां पत्याययन्तोऽपि 
यथेववादिदछब्दा उपमानोपमेययोः साधर्म्याख्यसम्बन्ध श्रवणमात्रेणोपस्थापयन्त्येव शग्दशक्ति- 
स्वाभाव्यात् तथा च यथेववादिशब्दानां साधम्यंसम्बन्धवाचकत्वं तत्सदद्धावे उपमायाः श्रौतत्वं 
चोपपन्नमिति । तद्धितमा्रे उपमाया न श्रौतत्वं किन्तु इवार्थविहितवतेरेवेव्याह-तथं वेति । 
तच तद्धितगा श्रौती उपमा साहश्यप्रतीतिस््वार्थिकीति बोध्यम् | 

उपमाया आथत्वं व्युत्पा दयति-तेन वल्यमिति । अचर सवच तत्पद्ाथः कमलम् इद्- 
म्पदा्थ॑श्च मुखम् । उपमेये एवेति । अस्य तुस्यादिशब्दानां विश्वान्तिरित्यग्रिमेणेवान्वयः | 
एवकारणोपमानन्यवच्छेदः । समानविमक्त्यन्तपदोपस्थाप्यत्वादिति मावः उपमाने एते 
ति ! समानविभक्त्यन्तपदोपस्थाप्यत्वादेवेति भावः | अन्यत्सव पूववत् 1 उभयत्रापीति । 
उपमेये उपमाने चेत्यथः | तुल्यादिशव्दानाभिनि । वल्यसषदशादिदान्दानां सादश्यवद्वा- 
चकानामित्यथंः । विश्रान्तिरिति । तुस्यादिशब्दाः शामान्यतः सादृश्यं गोधयित्वा विश्रा- 

म्यन्तीति अर्थान्तरबोधने विरतव्यापारा भवन्तीति भावः। साम्येति } साधम्यस्य साधार- 

णध्॑सम्बन्धरूपसाधर्म्यस्य पर्यालोचनयाऽनुसन्धानेनेत्यथः । तल्यताप्रतीततिरिति } ठल्ययो 

सदृशयोर्भावस्तुल्यवा साद्य तस्याः प्रतीतिर्निराकाश्चप्रतीतिसि्य्थः । साधर्म्यस्य साधारणघ- 
मंसम्बन्धरूपस्य आथत्वात् } अथवशरम्यत्वात् आर्थं वाक्यगा आर्थ उपमेति मावः । अव 

भावः-कमटेन वल्यं मुलमिश्यत्रोपमेये "कमलं ठल्यं सुखस्येऽत्यत्रोपमाने “मुखं च कमलं 
नच तुल्यमिशत्य्ोमयन्नापि सामान्यतः सादृश्यं बोधयित्वा विरतः यापारेषु तुल्यसदश्यादिश्च- 

देषु धर्मविशेषं विना कथमनयोः सादृश्यमिति सादयस्य अनुपप्या धमविरीषसम्बन्धप्रती- 



२२२ नागैश्वरोटोकोपेते काव्यप्रकाशे- 

“तेन तुल्यं क्रिया चेदरति रि"स्यनेन विहितस्य वतेः स्थितौ । 

“वेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपः पूवेपदभरकृतिस्वरत्वं॑चे"ति नित्यस 

मासे इवशब्दयोगे समासगा । क्रमेणोदाहरणम् 1 
स्वप्तेऽपि समरेषु त्वां विजयश्रोन्न मुञ्चति । 
प्रमावप्रमपें कान्तं स्वाधोनपत्िक्ा यथा ॥ ३९२ ॥ 

चकितहरिणरोलखोचनायाः क्रुधि तरुणारुणतारहारिकान्ति । 

सरसिजञमिदसाननं च तस्याः सममिति चेतसि सम्मद् विधत्ते ९३ ॥ 

अत्यायतैर्सियमक्ारिभिरद्धतानां दिव्यैः प्रमाभिरनपायमयेरुपायेः। 

शौरिभजेरिव चतुर्भिरदः सदा यो सक््मोबिलास सुबनेभुंबन बभार ॥ ३९४ ॥ 
+ जा क ० कका म ०४०४००० 

दिरिति साधम्थ॑स्य आथैत्वादुपमाया आर्थत्वमिति । तद्धितगामा्थी माह-तद्व दित्यादि । कल्या 

दिपदोपादानवत् विहितस्य तुल्यां इति रोषः । स्थितौ प्रयोगे तद्धितगा आर्थी उपमेति भावः| 

समासगां श्रौतीमाद-इयनेव्यादि } एवं षदिवधां पूर्णासुपपाच् तां क्रमेणोदाहरणम् आदौ 
वाक्यगां श्रौ तीसदाहरति-स्वप्ने.$पीति । दे राजन् ! स्वाधीनः आकूतान्ञाकारी पतियस्या- 

स्ताद्शी नायिका यथा प्रभावस्य प्रक्ष्टानुरागस्य प्रभवसुत्पत्तिदेवं कान्त कमनीयं नायकं न 

मुंचति तथा विजयश्री: जयलकषमीः प्रमावस्य प्रभुत्वस्य प्रभवमुत्पत्तिदचम् । अथ वा प्रभावाः 

तपो विशषत्प्रभव उत्पत्तियंसय तादशं त्वां रुमरेषु न स्वेकस्मिन्सग्रामे स्वप्नेऽपि स्वप्नावस्था- 

यामपि न मुंचतीत्यथः। वाः । < 
सरतातिरमैबद्धो यस्याः पाडवगतः प्रियः । सामोदगुणसंयुक्ता मदेतसवाधीनमव्रका ॥ 

अन्न स्वाधीनपतिका उपमानं विजयश्रीरुपमेया न रुश्चतीत्यपरित्यागः साधारणो धमः 

यदेत्युपमाप्रतिपादकम् । नचैतेषां कयोरपि समास इति वाक्यगा श्रौती । पूर्णोपमेयमिति 

योध्यम् । श्रत यथाशब्दयोगे ्दध्मवती स्वाधीनपतिका तद्धर्मवती विजयश्रीरित्युभयविरोप्यको 
बोधः | धर्मस्येक्यबोधात्सादश्यं फलतीति मावः ॥ ३९२ ॥ 

वाक्यगामार्थीमुदाहरति-चकितेत्ति । कस्याधिन्नायिकायाः सखीं शति कयाचिन्नि- 

वेद्यते । चकितच्स्तो यो दरिणस्तस्य छोले चञ्चले लोचने इव रोचने यस्यास्तथाभूतायास्त- 

स्याः परकरान्तनायिकायाः करुयि क्रोधे सति तरुणो योऽसुणः सूं सारथिस्तद्वतारा उक्तया हारि 

णी मनोहर कान्तिः शोभा यस्य तादशमाननम् इदं हस्तस्थं सरसिजं रक्तोत्पलं च समं समा- 

नमिति हेतोः चेतसि नायकचिन्ते सम्मदं हषं विधत्ते कुरत इत्यथः । पुषिताग्रा छन्दः ! अत्र 
सरसिजरुपमानं आननसुपमेयम् अरुणसदशकान्तिमच्वं साधारणो घर्मः समशब्दः उपमाप्र- 
तिपादकः समशब्देन सह समासाभावाद्वाक्यमिति वाक्यगाऽऽथींपूर्णोपमेयमिति वोध्यम् ॥२९२॥ 

समासगा शरोतीम॒दाहरति-अत्यायतैरिति । शौरिः शरोक्ृष्णः चतुर्भिय॒जेसि यः 
प्रकृतो राजा चतुर्भिरपयिः सामादिभिः सदा अदः एतत्. भुवनं खोक बभार पाख्यामास 
भुजोपाययोः रिषटविरोषणान्याह-अत्यायततैः अत्यन्तदीर्घेः अत्यन्तमायतेः आयतिविरिष्श्च 
उद्धतानां दानवानां नियमकारिभिः रिष्वकेः । उद्धतानां गवेवतां नियमकारिभिः दण्डप्रदेशच 
दिव्यैरलोकिकैः उश्च प्रमाभिः कान्तिभिः प्रभवश्च उपलक्ितैरिति रोषः । अनपायमयेः 
अपायाभावप्चुरेः सदातनः सदा सफलैश्च ल्म्याः कमलायाः सम्पचेश्च विछासस्य मवनैः 
उआधारभूतैरित्यथः । बसन्ततिख्का छन्दः । अत्र भजैरि्युपमानं उपायेरितयुपमेयं अत्याय- 
तत्वादिः साधारणो धर्मः इवशब्दः उपमाप्रतिपादकः । भुजेरिवेत्यत्र ८ इवेन सदे ) ति 
चािकेन समासात्तमासगा भौती पूणोपमेयमिति ॥ ३९४ ॥ 



दशमोल्लासः । २२३ 

अबितथमनोरथप्रथनेषु प्रयुणगरिमगीतश्नीः । 

सुरतरुसदृशः स भवानभिरषणोयः क्षितोचखर ! न कस्य ॥ ३९५ ॥ 

गाम्भीयंगरिमा तस्य स्यं गङ्गामुजङ्गवत् । 

दराखोकः स समरे निदाघाम्बरररनवत् ॥ २९६ ॥ 

स्वाधीनपतिका कान्त भजमाना यथा लोकोत्तर चमस्कारभूः तथा जयश्रीस्त्व- 
तेने [क (ग र १ „= * 

दासेवनेनेत्यादिना प्रतोयमानेन विना यद्यपि नाक्तेवचित्रयम् वेचित्यं चार्ङ्कारः 

तथापि न ध्वनिगुणोभूतव्यङ्गचन्यवहारः न खदु व्यङ्गयसंस्प्चपरामशतै- 

तमासगामाथीम॒दाहरति--अिनथेति | दे क्षितीश्वर | राजन् ! अवितथाः सफला 

ये मनोरथपथाः जनानां मनोरथमा्गास्तिषां प्रथनेधु॒विस्तारेषु विस्तारविषये प्रगुणानां 

श्ङृष्टयणानां गरिम्णा अतिुखत्वेन दठना गीता छोकैः स्वता श्रीः सम्पत्तियस्य तथा 
भूतः अत एव सुरतरुसदगशः कल्पदरक्वतल्यः स प्रसिद्धौ भवान् कस्य पुरुषस्य न अमिरूषणीयः 

स्पृहणीयः अपि तु सर्व॑स्याप्यभिक्षणीय एवेत्वथः । गीतिदछन्दः । अचर युस्तरुरुपमानम् 

मवानिल्युपमेयम् प्रगणगरिमगीतश्रीत्वं अभिरप्रणीयत्वं वा साधारणो धमः सट शशब्द् उपमा- 

प्रतिपादकः ! स॒रतरुसदश इति उपमानोपम प्रतिपादकयोः समास इति समासगाऽभऽर्थी पूर्णो 

पमेयमिति ॥ ३९५ ॥ 

प्रथमान तद्धितगां श्रौतीम् अपरान तद्धितगामाथी चोदाहरति-गाम्भोयति ! तस्य 

प्रकृतस्य राज्ञः गंगामुजङ्कवत् गङ्गाया भुजङ्धः उपपतिः समुद्रः तस्येव तद्वत् गाम्भीयंगसिमिा 

गाम्भीर्यं दुकेयान्त.करणत्वं अतलसपदित्वं च तस्य गरिमा गुरतं सत्यमित्यथः । स॒ राजा 
समरे निदाघो ओरष्मकास्तच यदम्बरस्नं सू्॑स्तेन तुल्यस्तद्रत् दुरालोकः दुःखेनाखोकयितुं 
शक्यः । अचर पूर्वे गङ्गाधजङ्ग उपमानं तस्येद्युपमेयं गाग्मीयगरिमा साधारणो धर्मः | 

अनरेवा थें वति्विदितस्तेन तद्धितगा श्रौती पूर्णापमा उत्तयधं निदाघाम्बररत्नसुपमानं स इल्युप- 

मेयं दुरालोकल्वं साधारणो धर्मः } ठुस्याथें वतिविंहितस्तेन तद्धितगाऽऽर्थीं पूर्णोपमेयमिति ॥ 
ननु गणाल्ङ्कारयुक्तमग्यङ्कवं चित्रमिति प्रथमोहछछासे उक्तम् अलंकारस्थले च सत्यपि तद्वै 

चिव्ये व्यङ्खयस्यानुमवसिद्धतया ध्वनिगुणीमूतव्यङ्कवान्यतरत्वसम्भवे कयं चित्रत्वमित्याशंकते- 
स्वाधीनेत्यादि । नाऽलङ्कार इत्यन्तेन । छरोकोत्तरेति । अलीकिकेचमत्कारविषयः | 
प्रतीयमानेन व्यङ्गयेन जयश्रियसत्वदासेवनेन चमत्कारित्वमित्यथरूपेण उक्तेः काव्यवावच्यार्थ॑स्य 

व्रैचिच्यं चमत्कारित्वम् ! परिदहरति-वथाऽपोत्ति। न ध्वनोति | नोत्तमकान्य-मध्यम- 

काव्यव्यवहार इत्यथः । तच देठमाद-न खल्विति । अयङ्कय संस्पदाति । व्यङ्गस्य स्वा- 
धीनपतिकेत्यायुक्तस्य संस्पशँः सम्बन्धस्तस्य परामर्शात् अनुसन्धानात् अत्र उपमायलंकार- 
स्थज्ञे अल्कारति कव्ये चारुताप्रतौतिः उत्करषप्रतिपत्तिः अपि ठ॒किन्ठु वाच्यमिवादिशब्द- 
वाच्यं यद्रैचिग्यं उपमवेचित्यं वस्य प्रतिमासादेव परामशदिव । अयं मावः, अन वाच्य 

सेवोपमावैचित्यस्य सत्वेन वैचिभ्यान्तरस्या सत््मेवासत् तच श्रुतिमत्रेण प्रतीतं _ सत् वक्त- 

व्यमर्थं सातिशययुकर्षयत् प्रथमत एवालंकारपदवीमधिकरोति उक्तव्यज्ञयरूपं व॑चित्यं अनुस- 
न्धानसाधितं भवदपि पश्चात्प्रतीततया अलङ्का चित्यप्रतीतिन्यवहितप्रतीत्तिकल्वनाखुट तया च 

सदप्यकिचित्कसमेवेति न ध्वनिरुणीभूतव्यङ्गय्यवहारपयोजकम् । एवं चोपमाचलंकाराणां बाच्य- 
स्वरूपतया तत्सद्धावे चिच्रकाव्यत्वं नासंम वीति न पूवामिधानेनात्रोपमाख््काराभिधान विख- 

द्मिति ॥ 



रष नगेश्वसोटोकोपेते काव्यप्रकाशे 

द्र चारुताप्रतीतिः अपि तु वाच्यतरैचियभ्रतिभासदिव । रसादिस्तु ठयङ्कथो- 

य ऽलङ्कारान्तरं च सवत्रात्यभि चारोत्यगणप्रिल्वैव तदण्ह्वारा उदाहृताः | तद्रहि- 

तत्वेन तु उदाष्टियमाणा विरसतामाबहन्तोति पूशैपरविरुद्धाभिधानसिति न 
चोदनीयम् | 

¢ ् 

८ १२८ ) तद्रद्रमंस्य क्लेपे स्यान्न श्रौतो तद्विते पुनः| 
धसं: साधारणः । तद्धिते कल्पवादौ त्वार्थ्यैव तेन पञ्च । उदाहरणम्-- 

घन्यस्यानन्यसामःन्यसौजन्योकषशालिनः। 
करणोयं वचश्चेतः सव्यन्तस्यामृतं यथा । ३९५ ॥ 

चन्न 

क ज् त ता त म क कम 

नल षषोहछासे ते चालङ्कारनि्णये निर्गेषयन्ते इद्युक्तया यान्येवालकारोदाहरणतयां उपनय 

स्तानि तान्येव चित्रकाव्यस्योदाहरणतयाऽबगन्तव्यानी्यभिदित अनर ठु स्वप्नेऽपीत्यादीनि 

यान्युपमोदादरणतयाऽभिदिवानि तान्येतानि चित्रकाव्योदाहरणानि भवितुननाडन्ति एषं राज- 
विप्रयक्रभावादिरूपस्य व्यङ्गयस्य सच्वेनाव्यग्यत्वकश्णस्य चिश्रकाव्यत्वस्यासम्भवादिति पएूवा- 

परविरुद्धाभिधानमेषमलङ्कायन्तरस्य च स्वेन उपमोदाहरणल्ामिधानं विरुडमित्याशङ्खय 

समाधत्ते सदिति । आदिना भावादिपरिपरहः । अव्यभिचारि नियतावस्थितिकम् इति 

हेतोः अगणविल्वा अनावश्यकतयाऽनालोच्य ओदासीन्यमवशम्व्य तदंख्ङ्कारा उपमाद्य उद्ा- 

हृता इत्यथः | 
ननु चित्रकाव्योदादहर्णयोग्यतया रसादिरहितान्येव चन्द्रधरः पट इत्यादीनि उपमोदा- 

हरणानि किमिति नोपन्यस्तानीत्यत आह--तद्रहितत्वेनेति । रसादिरहितत्वेन उदाहियमा- 

णाः उदाहरणत्वेन प्रदस्यंमाना. विर्सतां निरस्वायतामावहन्ति | अयं भावः. चन्द्र धवलः 

पट इत्यादिवाक्यस्याकाव्यत्वेन तस्या अपि उपमाल्ङ्कारत्वाभावो वाचक-वाच्योपक्कारदास 

रसाचुपकरारकस्येवालङ्कास्तवात् नीरसे ह स्ववैचिब्येणापाततश्चमत्कारमाचन्नत्वललकारतवमिति । 

पवीपरेति पूर्वम् अ्यगयं चिव्रमित्युक्तं इदानीन्तु सव्यंन्यमुदातमित्येवमादिं परस्परविर दधा 
भिधानमिव्यथःः 1 न चोदनीयं न शङडनीयम् ॥ 

एवं षडिवधां पूर्णा निरूप्य इदानीमेकोनविंशतिविधां कतां निरूपयन् आदं पञ्चविधां 

धर्म्तामाह-तद्रदितति । धर्मस्य साधारणधर्मस्य छेपेऽनुपादाने सति तद्वत् पूरणावत् वाक्य 

समासे तद्धिते च श्रौत्यार्थी च स्यादित्यर्थः । षडिवधस्वं वारयति-न श्रौ ताति । पुनःशन्द् 
त्थं तद्धिते तु भोती नेत्यर्थः } इवा्बिदितवति स्पे एव हि तद्धिते श्रौती मवेत् सच वतिः 
तज तस्येवेलनेन षष्ठीसक्तम्यन्तादेबोपमानपदाद्विदिततया साधारणधर्मे एव स्ार्थान्वयनोधं 

जनयन् नियतमेव साधारणधर्मसाकांक्च इति साधारणघर्मोपादानं विना तादृशस्य तद्धितस्यास- 

म्मवान्न तत्कृत उपमाभेद इति मावः ननु चन्द्रुखत्वादिधर्मपरतीतेन्नं धमंखोप इत्यतो 

धर्मपदार्थमाद-घम इति । साधारणधर्मोपादानं बिना नैव बल्यार्थवतेः सम्भव इत्यतस्तद्धिता 
न्तर दरश॑यति-कल्पवादाविति । आदिना देद्य-देशीयर् -बहुंचो ्रह्माः । आर्थ्यैवेति । 
न श्रौतीति भावः! पदेति । वाक्यगा समास्येति द्विविधा श्रौती वाक्य-समास-तद्धितगे- 
ति त्रिविधा आर्थीति मिरित्वा धर्मलोपे सोपमा पञ्चविधेत्यथः ] 

तत्र वाक्यगां धर्मक ्रोतीमदादरति-धन्यस्येति । हे चेतः † अमृतं यथा _पीयूष- 
मिव तस्य साधो्व्वः सत्यं निश्चयेन करणीयं कतु" योग्यम् ( कीटस्य वस्य ) समानमेव सा- 
मान्यं साधारणं अन्यसामान्यं यन्न मवति तदन्यसामान्यं तादशं यत्सोजन्यं युजनल्वं तस्यो- 

आधिक्येन 

तकर्वेण आधिक्येन शाक्ते शोभते इति तच्छा तस्य अत एव धन्यस्य सबोकरृष्टस्येत्यथः। 



दशमोल्लासः। २२५ 

आ कृष्टकरषाखोऽसौ संपराये परिभ्रमन् । 
प्रत्यर्थिसेनया दृष्टः कृतान्तेन समः प्रमुः । ३९८ ॥ 
करवार इवाचारस्तस्य वागमरतो पमा | 
विषकल्प मनो वेत्सि यदि जीवसि तत्सखे ! ॥ ३९९ ॥ 

(१२६) उपमानानुपादाने वाक्यगाऽथ समागा ॥ ८८ ॥ 
समरकरणपरबोसामसिरिविअरणं ण सरसकञ्वस्स । 
दी तड अडव णसम्मडइ सरिसं अंसंसमेत्तेण । ४०० ॥ 

अचामृतवचसोरपमानोपमेययोः परिणामसुरसत्वादिः साधारणो धर्माऽतिप्रसिद्धत्वादनपात्त 

करणीयत्वं त्वमृते बाधितमिति न साधारणम् यथाशब्देन सह समाताभावाहयक्यगा धमता 

श्रौती उपमेति बोध्यम् | ३९७ ॥ 
वाक्यगां ध्लुतामाथींस॒दाहरयति-भाकषटेत । आक्रष्टखडगः असो प्रभू राजा सम्पराये 

युद्धे परिभ्रमन् प्रत्यथिसेनया शञ्चसेनया कड्या कृतान्तेन यमेन समस्तुल्यो दष्ट इत्यथः । 
अचर राज-कतान्तयोरुपमेयोपमानयोः क्ररस्वं साधारणो धमः स॒ चातिप्रसिदधत्वादनुपात्तः । 

आक्रकरवाल्तवं च न साधारणो धमः यमस्य दण्डायुधत्वेनव प्रसदः } सदटशवाचकसमर- 

ब्देन सह समासाभावाद्राक्यगा घमटुप्ताऽऽीयसुपमेति बोध्यम् ॥ ३९८ ॥ 
समासगा श्रौतीमा्थीं तद्धितगामा्थी च धम॑दु्तामुदाहरति-करवाख ऽवेति । ह सखे ! 

तस्य दुष्टस्य आचार आचरणं कखाक इव अस्ति अग्रोपमानोपमेययोर्धातरुकल्वं साधारणो 
धर्मः स च टप्तः इवेन सह समासात्समासगा श्रौती धमता तस्य वाग्बाणी अमृतेनोपमी- 

यते या यद्रा अमृतं उपमा उपमानं यस्याः सा | अच्रोपमानोपमेययो्माधुय साधारणौ धर्मं 

स च लुप्तः सदृशवाचकेनोपमाशब्देन सह समास इति समासगाऽऽ्थी | धमट्सा । तस्य मन 

विषादीष्रलगूनं विषत्दृशम् उ्रोपमानोपमेययोनाशकत्वं सावारणो धमः स च ठतः । ईषद- 

समाप्तौ विधीयमानस्य कल्पपः सादृश्ये पयवसानाद्िष्रकल्पमिति तद्धितगाऽऽथीं तदेतस्सव 

यदि वेत्सि ज्ञास्यसि तर्द जीवसि जीविष्यसीत्यथ. । तत्समीपावस्थाने तव जीवनमेव दुलेभ- 
मिति भावः ॥ ३९९ ॥ | 

वाक्यसमासगामितवेन द्विविधामुषमानढ्तामाह-उपमानेति । उपमानस्यानुपादाने रोपे 

सति वाक्यगा समासगा चेति द्विविधैवोपमा भवतीति सू्राथेः । उपमानवाचकपदादेव 
उपमाप्रतिपादकस्य वतिप्रमृतितद्धितस्य विधानादुपमानादपादाने तद्धितस्यासम्भवेनात्र न 
तद्धितगा सम्भवति नापि श्रौती इवादीनासुपमानान्विततयेव स्वाथनोधकत्वनियमेन उपमाना- 
नुपादाने तेषामप्युपादानासम्भवादतो वाक्यसमासयोरेव तयोरप्यार््येवेति द्विविधेवोपमान- 
ल्न्नोपमेति भावः| 

अथ वाक्यगामुपमानतामार्थीमुदाहरत-प्तङेति । 
सकर्करणपरविश्ामश्रीवितरणं न सरसकाव्यस्य । हश्यतेऽथवा निशम्यते सदशमंशांशमात्रेण ॥ 

इति संस्कृतम् ! सरसकाव्यस्य श्रंशांशमात्रेण ठेशतोऽपि किञ्चिदंदोनापि सदशं दठुल्यं 

न हदयते अथ वा न निशम्यते न श्रयत इत्यर्थः ! कीदृशम् सकल्करणानां सवंन्द्रियाणां य 

परः परमो विभरामो विषयान्तखेमुख्यन्तज्जन्या या श्रीः सम्पत्तिस्तद्वितरणन्तदानित्यथः । 

तथा च सरसकाग्यमेवैवं विधं नान्यदिति भावः । मुखविपुला गाथेयम् । उक्र वणंनीयतया 

कान्युपमेयं उपमानन्तु नोपाचम् सकङेत्यादिकं साधारणो घमः ! सदृसपदेन काव्यशब्दस्य 

१५ का० प्र 



२२६ नागेश्वरीटोकोपेते काव्यप्रक।शे - 

कञ्वस्सेत्यत्न कतव्वसममिति सरिसमित्यत्र च पणेमिति पटे एषवं समा- 
सगा) 

(१३०) बादेलेपि समासे सा कमाधारक्यचि क्यङि । 
क्भकर्वोरभयुलि 

वाशब्दः उपभादोतक इति वरेरपमाप्रतिपादकस्य खोपे षट समासेन कम- 
णोऽधिकरणाच्चोसन्तेन क्य चा कतुः क्यङ[ कमक्र््रो रुपपदयोणमुहा च भवेत् ॥ 
उदाहरण्म्- 

ततः कुपुद नाथेन कामिनीगंडपांडना । 
नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगलंकृता ॥ ४०१ ॥ 

तथा- 
असितभुजगमौषणा्सिपत्रो रह सहि ष्छाहितचित्ततृणचारः 
पुरुकिततनुरत्कपोखकान्तिः प्रतिभटविक्रमदरोनेऽग्मासोत् ।। ५०२ ॥ 

समासो न कृत इति वाक्यगा उपमानद्ता आर्थी उपमेति वोध्यम् } यस्यामेव गाथायां 

कव्वसममिति पठे समासगा उपमानट्प्ता सम्भवतीत्याह-कल्वस्सेत्यतरेति | काव्यस्य 
काव्येन वा सममिति विग्रः} कव्वसममिति पाठे समशब्दस्य सरिसमित्यनेन पौनसस्त्यं 
स्यादत आह--सरिसमिस्यत्र चेति । णूणमिति नूनमिति संख्तम् । एवं पाठे न पौनस- 
क्त्यमिति भावः ॥ ४०० | 

घडविधां बादिटतामाह-गादेरिति । आदिना इवादयस्तुस्यसदशादयश्च ग्राह्याः । वादे- 
रुपमाप्रतिपादकस्य रोपे सति सा उपमा समासे कमक्यंचि आधारक्यचि क्यङि कर्मण्युपपदे 
सति णमुलि कत्तयुपपदे सति णमुलि च भवतीति सूत्राथः | वादिोपे वाक्यगा उपमः न 
सम्भवति (मुखं चन्द्रः काशते" इत्येतावन्मात्रेणोपमाया अप्रतीतेः । नापि तद्धितगा श्रौती वा 
सम्भवति वत्यादीनां तद्धितानां इवादीनां च ओपम्यप्रतिपादकतया तत्प्रयोगो ओपम्यप्रतिपाद- 
करोपासम्भवात् अत उपमाबोधकत्वादिरोपे उपमा समासादिगामित्वेन प्रडविधैवेति मावः । 
मूलं स्पष्टम् ॥ 

समासगा द्विवधा द्विपद्समासगा बहुपदसमासगा च तत्र द्विपदसमासगां वादिदुप्ता- 
सुदाहरति-तत इति । महाभारते द्रौणपवेणि रा्रियुदधे चन्द्रो दयवणंनमिदम् ततस्तदनन्तरं 
कुमु दानां नाथेन स्वामिना कामिन्या विरहिण्या गण्डः कपोलः स इवं पाण्डुः पाण्डु वणस्ताह- 
शेन ने्रयोरानन्देन आनन्दजनकेन चन्द्रेण कन्न माहेन्दयी प्राची दिक अलंकृतेत्यर्थः । अत्र 
कामिनीगण्ड इव कामिनीगण्डवद्वा पाण्डुरिति विग्रहे उपमानानि सामान्यवचनेरित्युपमान- 
साघारणघमवाचक्योः समासे समास्विध।यकसूत्र उपमान नीत्यायक्तेः समासेनोपमाप्रतिपत्तो 
उक्ताथानामप्रयोग इति न्यायेन इवाद्यप्रयोग इति द्विपदसमासगा वादिष्धतेयसुपमा ॥४०१॥ 

वहुपदसमातगा वाद्डनामुदाहरति-भसितेति । अयं वीरः प्रतिङ्कल मया योद्धार 
प्रतिभयः श्त्रवस्तेषां विक्रमस्य पराक्रमस्य दशने अवलोकने सत्ति असितञजगः कृष्णस 
स इव तद्वत् मीषणः असिः खड्ग एव पत्र यस्य तादृशः रह्खटिका रमसोत्छण्ठा तया 
आदिते व्याप्तं थच्ित्तं मनस्तेन तूण्त्वरितः चारः सञ्चारो यस्य तादृशः पुरुकित रोमाञ्चिता 
तः शरीरं यस्य सः उद्रता उछसिता कपोलयोः कान्तिः ओभा यस्य तादश आसीदि- 
त्यथः । अशकतितश्चनग उपमानं मीषणत्वं साधारणो धर्म॑ असिपत्रमुपमेयम् | असितभुज 



दशमोल्लासः । २२७ 

पौरं सुतीयति जनं समरान्तरेऽपावन्तःपुरीयति बिचित्रचरित्रचुंचुः | 
न।रीयते समरसीम्नि कृपराणपणेशखोक्य तस्य चरितानि सपतनसेना ॥ ४०३॥ 

मृधे निदाघव मादचदशं परयन्ति तं परे | 
स पुनः पाथस चारं सचरत्यवनीपतिः ।॥ ४०४ ॥ 

(१३१) एतद्द्विलपे क्रिप्छमासगा ॥ ८६ ॥ 
एतयोद्धम्मेवाद्योः । उदाहरणम्- 

सविता विधवति विधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः | 
--~ ~ ~~~ ~- - 

गेत्यादावुपमान-सा वास्गधम-उपमेवपदानां त्रयाणामपि समास इति बहुपद्समासगा वादि- 
ङप्तेयमुपमा ॥ ४०२ ॥ 

कर्माधिकरणयोः क्यचि क्यङि च वादिट्तामुदाहरति-पौरमिति । असौ राजा पौरं 
नागरं जन सुतीयति पुच्रवत्पारूयति अच्रोपमानवाचकत्सुतमिति कम॑पदाद् “उपमानादाचारे 
इत्यनेन आचरेऽय क्यच् आचाशेऽतर स्नेहपाख्नादिरूपः स एवात्र साधारणो धर्मः इवार्थस्य 
वत्तौ प्रवेशः } तथा चात्नोपमाप्रतिपादकस्येवादेस्तुस्यादेर्वा प्रयोगाभावेन उपमाधतिपाद्कस्य 
छोप इति कर्म॑क्यचि वादिल्प्तेयमुपमा । विचिररदधुतैश्वरितेराचरणे्ित्तः प्रसिद्धः ताददयोऽसौ 
राजा समरस्य न्तरे अन्तःपुरे इवाचरति अन्तःपुरीयति तत्रेव स्वच्छन्दं गच्छतीति मावः। 
अच्रोपमानवाचकादन्तःपुरे इत्यधिकरणसप्तम्यन्तादधिकर णाच्चेति वात्तिकेन आचरेऽथे 
क्यच् आचायोऽ् स्वच्छन्द्गमनादिः स एवात्र साधारणो धमः । इवार्थस्व इत्तौ प्रवे्यः | 
अत्रोपमाप्रतिपादकस्येव देस्वुल्यादेर्वा प्रयोगामावेनोपमाप्रतिपादकस्य खोप इत्यधिकरणक्यचि 
वा दिकप्तेयसुपमा । सपत्नसेना श्रसेना कृपाणपणेः खडगहस्तस्य तस्य राज्ञः चरितानि 
चरित्राणि र्मरसीभ्नि युद्धभूमौ आद्क्य नारीवाचरति नासेयते खीवद्विभेतीत्यथंः । अचरो- 
पमानवाचकानारीति कत्रपदादाचारेऽथं “कतुः क्यड सरोपश्वे"'ति क्यङ् । आचारोऽत्र 
सकातयविनयादिः स एव साधारणो धमः इवार्थस्य वृत्तौ प्रवेश. । अ्रोपमाप्रतिपादकस्य 
लोप इति क्यङि वादिदप्तेयमुपमा ॥ ४०३ ॥ 

कमणि कतरि चोपपदे यो णयुल् तस्मिन्वादिट'्ताखुदादरति-षृधे इति । परे शत्रवः 
मधू युद्धे तं राजान निदाघस्य ग्रीष्मस्य यो वरमा सू्स्तमिव द्श॒नमिति निदापधर्मा- 
दंश निद्धघमश्िमिव पदयन्तीत्यथः † अबोपमानवाचके कम॑ण्युपपदे द्चघातोभवि णमुल् 
निदाचघर्माचरुपमानं राजा उपमेयः दर्शनमिति साधारणो धर्मः इवा्थस्य वत्तौ प्रवेशः अत्रो 
पमाप्रतिपादकष्येवादेर्खछोप इति कमेण्युपरपदे णमुलि वादिदप्तेयमुपमा । पुनरिति त्वथ सः 
अवनीपतिख्वु खत पार्थोऽजुनः स इव सञ्चरणमिति पार्थसञ्चारं पाथं इव सञ्रतीत्यथः । 
अच्च उपमानवप्चके पाथं इति कर्चयुपपदे उपमाने कमणि चेति भवे णमुल् सञ्चारोऽसाधा- 
रणो धमः इवार्थ॑स्य बत्तौ प्रवेशः । अन्रोपमाप्र तपादकस्य ठोप इति कततयुंपपदे णमु 
वादिट्ध्तेयसुपमेति बादिद्धप्ताः षट् | ४०४ | 

तरयोदशविधामेकट्प्तां निरूप्यं पञ्चविधां द्विप्तां विवछ्रादौ धमंबादिदधप्तां विविधा- 

माह-रतदिति । एतयोद्धं म॑वाच्योरोपे अनुपादाने सति किपृगा समासगा चोपमा मवेती- 
यर्थः । ध्म॑वायोछोपे वाक्यगा न सम्भवति रिष्टयोरुपमानोपमेययोरुपादाने शुखं चन्दर 
इत्यादावुपमाय्ा अनवगमात् नापि तद्धितगा तद्धितस्यैवोपमापरत्िपादकत्वेन तत्सच्े द्विोपास- 
म्भवात् नापि श्रौतो इवाश्यमावात् ॥ ८९ ॥ 

कि गगायुदाहरति- पितेति ! मनसि चित्ते सुखदुःखाभ्यां वशीकृते आक्रान्ते सति 



२२८ नागेश्वरीटोकोपेते काव्यप्रकाशे- 

यामिनयन्ति दिनानि च सुखदुःखवशोकरते मनसि ॥ ४०५ ॥! 
परिपन्थिमनोराञ्यशतेरपि दुराक्रमः 
संपरायप्रवृत्तो ऽसौ राजते राजक्ुजरः ¦! ४०६ ॥ 

(१३२) धर्मोपमानयोलेपि वृत्तौ वाक्ये च दृश्यते । 
दण्टुष्णन्तो मरिहसि कण्टअकल्िाह' केअडवणाद । 

माइकुमसरिच्छं ममर ! भमन्तो ण पाविसिहि ।। ४०७ ॥ 
कुसुमेण सममिति पाठे वाक्ष्यवा | 

(१२३) क्यचि बा्युपमेयासे। 
आसे नियसे- 

अरा त्िविक्रमाखोकविकस्वरविलोचतः। [ 

-ययाक्रम सवित्रादिकं विध्वादिखिाचरतीत्य्थ तथाहि सखिते मनसि सविता विधुरिवाचरति 
आल्ह्यदकत्वाचन्दरसदशो भवति दुःखिते मनसि विधुरपि सवितेवाचरति दुःखेदत्वास्सूय पदशो 
मवति यामिन्यो राच्यः दिनानीवाचरन्ति दिनानि चं यामिन्य इवाचरन्ति । अच्रोपमानवाच- 

काद्विष्वादिकतेवाचिप्रातिपदिकात् ८ सव प्रातिपदिकेभ्यः किप् वा वक्तम्यः ) इति वातिकेन 
सर्वज्र आगचारेऽथे क्िप । यद्यायाचारे किव्विधानस्येव च समानधमरूपत्वेन क्रिपि धम॑लोपौ 
नास्ति तथापि किप एवं लोपाद्म॑लोपव्यवहारः | अत एव समानाथक्क्यङः नोपात्तः तध्या- 

टप्तत्वेन धर्मलोपामावात् ! इवार्थस्य दृतौ प्रवेशः । अतो घ्रमवाद्योछोपि किपृरोयमुपमेति 
वोध्यम् | ४०५ || 

समासगामुदाहति-परिषन्थीत्ति । संपराये रणे प्रवृत्तः परिपन्थिनां शरणां यानि 

मनोराज्यानि मनोरथाम्तेषां दातैरपिं दुराक्रमः दुष्प्रापः शत्रुणां मनोरथेरयजेयः साक्षाद् दु 
राक्रम एवेति किंवक्तव्यमित्यपेरथः असौ राजा कुञ्जर इव राजकृञ्चरो राजते शोभत इत्यथः | 

अत्र दुराधषत्वस्य प्रसेनाविद्रावकत्वादेवां साधारणधमस्य प्रसिद्धत्वाच्च न्यूनपद्वं दोघरः | 
ओपम्यस्य समासगम्यत्वेन नोपमाप्रतीतिव्याहतिः ! अतो घ्रमवाद्योरछोपि समासगेयमुपमेति 
वोध्यम् | ४०६ ॥ | 

वर्मोपमानहूपद्धिकलोपे समासगा वाक्यगा चेति द्विविघामाह-यर्मति । व्रतो समासे 
वाक्प्र च हद्यते आर्थीति रोषः } तद्धिते तु नेयम् उपमानलोपे तद्धितस्येवाभावात् नापि 
भ्रौती उपमानाप्रयोगे इवादेरपयोगात् । तत्र समासगामुदाहरति-दुण्टुण्णन्त इति । 

टुण्टुणायमानौ मस्प्यिसि कण्टकककितानि केतकीवनानि । 
माल्तीकुसुमसरक्षं भ्रमर! भ्रमन् न प्राप्स्यति | 

इति संस्कतम् । आत्मनः सौभाग्यं प्रियाय सूचयन्त्या: कस्याश्चिन्नायिकायाः प्रिय- 
सन्निधौ भ्रमरं प्रत्युक्तिः ! दे भ्रमर ! स्वं इण्ुणायमानः टुण्टुणितिशब्दं क्वाणः कण्टके 
दरुमावयवविशेषेः कलितानि युक्तानि केतकीवनानि भ्रमन् पयंटन् सन् मरिष्यसि अपितु 
मार्तीकुुमसद्तं जातिपुष्पसदशं न प्राप्स्यसीत्यथः । अत्र वणनीयत्वेन माक्ती उपेया । 
मारवीङ्ुसुमस्य सदश्षमिति समासः सौरमादिधर्मस्योपमानस्य च छोप इति धर्मोपमानयोपि 
समासगेयमुपमा ॥ ४०७ |} 

वाद्युपमेययोरपि एकविधामाह-क्यचोति : वदेरुपमागोधकस्य उपमेयस्य च आसे 
निरासे छोपे सति क्यचि क्यचप्रत्ययविषये छप्तोपमा भवतीत्यर्थः । तामुदाहरति-अराती 
ति । असतीनां शवरणां विक्रमस्य पराक्रमस्य आलोकनेन दश्य॑नेन विकस्वरे विकस्नशीले 



द् शमोल्लास्ः २२९ 

करपाणोदग्रदोदेण्डः स सहसरायुधोयति ॥ ४०८ ॥ 
अत्रात्मा उपमेयः | 

( १३४ ) व्रिल्लेपे च समासगा ॥ ९० ॥ 
त्रयाणां कादिधर््मं गमानानाम् । उदाहरणम्- 

तरुणिमनि कतावलोकना टढितविटासबितीणेतिश्रहा । 

स्भरशरविसराितान्तरा भ्रुणनयना हरते मुनेमनः ॥ ४०९ ॥ 
अत्र सपतम्युपमनिव्यादिना यद्] समासखो पौ भवतस्तदेद दाहरणम् । 

ऋरस्याचारस्यायःसूखतयाऽध्यवं सायात्  जय-जूजेनान्विच्छति आयःशडिक 
इत्यतिशयोच्छिन्तं तु ऋूराचारोपेय-तैकषण्यधमे-वबादोनां लोपे त्रिलोपेयमुपमा ॥ 

एवमेकोनविशतिलुप्नाः पृणीभिः सह पञ्चर्विंशतिः। 
५, ^~

 
कायक

 
1 गी 

विढोचने नयने यस्य तादृशः । कृपाणेन खड्गेन उद उद्धः दोदैण्डो दण्डसदृयो बाह्यस्य 
तादश्चः स वीरः सदृघायुधीयति सदचभादुधानि यस्य स सहलायुध- कात्तवी्ाजुनस्तमिवात्मा- 

नमाचरतीत्यथः । यथा तं दुर्जय मन्यते तथा आत्मानमपीति भावः । आयुधसहखनिर्वाह्यस्य 
प्रतिपदोत्तारणसे केन कृपाणेन निर्वाहन्दरपतौ वीररसप्रकषंः ! अत्रोपमानवाचकात्सदखादुध- 

मिति कर्मपदादाचारेऽथं "उपमानादाचारे इत्यनेन क्यच् आचारोऽत् टुजेयमानिता स एव 
साधारणो घर्मः वृत्तौ वार्थस्य प्रवेशः सदस्ायुघमिवात्मानमाचसरतीत्यथांदात्माऽोपमेयः । 
एवं च वान्यपमेययोछोप इति क्यचि वाच्रुपमेयट्सेयमुपमेति द्विपाः पञ्च ॥ ४०८ ॥ 

तरिरोपे एकविधामाह-- तिलोपे चेति । चरिलोपे तु उपमेयातिरि्तत्रितयरोपे एवोपम 
सम्भवति सापि समासमातरे अन्यत्र वोधकामाबात् तत्राप्याध्येव इवदे्लौपात् | त्रिरोपे 
समासगामदाहरति-तरुणिमनोति । तरुणिमनि यौवनविषये कृतमवलोकनं यया सा किंोरी 

खखिताय विलासाय च वितीर्णः समर्पित. विग्रहो देद्य यया सा स्मरशसणां कामबाणानां 
विसर. समूहस्तेन आचितं व्यासं आन्तरं मनो यस्याः सा मुरनयना हरिणाक्षी मुनेरपि मनः 
ट्रते तपस्विनोऽपि चित्तमाकष॑तीत्यथः ] भ्र मृगलोचने इव चञ्चठे नयने यस्या इत्ययं 
( सपम्युपमानपूर्वपदस्य बहुव्री िरु्तरपदलोपश्चे ) ति वार्तिकेन नयनशब्देन सह बहुत्रीहौ 
उपमानवाचिग्रगलोचन इति पूर्वपदे उत्तयपदभूतस्य खोचनशब्दस्य रोपे उपमेयभूतस्य नय- 
नमास्योपादानात् इवार्थस्य दृतौ प्रवेशः | एवं च लोचनेत्युपमानस्य इवशब्दस्य चञ्चल- 
रपसाधारणघमंस्य चानुपादानमिति चिछेपेः समासगेयमुपमेति वोध्यम् । यत्त उपमेयमात्रोपा- 
दानवद् उपमानमत्रोपादानेऽपि त्रिटोपा उपमा सम्भवति यथाऽयमायःदचूलिक इति अयः- 

शरूलपदेन स्वार्थसहदाः ऋरूशचारो र्यते तथा च अयःशूलमिव कूरचारस्तेनानविच्छतीत्यथं 
( अयःच्चूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्डजौ ) इति ठक् 1 अत्र क्रुरचार उपमेयः तीक्ष्णत्वादिरूपः 
साधारणो धर्मः इवादिश्च नोपा्तः केवलमुपमानभूतमयःश्ूलमेवोपात्तम् अतः त्रिरोपेयमुपमेति 
तन्मतं निरकरोति-क्ररस्येति । निगीणसवरूपस्येति शेषः । अयःगूतथा अयःशूलतादास्म्येन 
अध्यवसायात् अआरोपेपूवंकनिश्वयात् अतिशयोक्तिः निगीयाध्यवसायरूपाऽतिखयोक्तिरेवा- 

चालङ्कासे न तूपमेति मावः । क्रूराचार् एव निगीर्णस्वरूपः अयशच्ूलतादास्म्येन निः एवं 

स्थे चोपमास्वीकारे ऽतिशयोक्ते निर्विंषयत्वापत्तेरिति मावः ॥ ४०९ ॥ 
फठितां पूर्वसख्यामाह-एवमिति । उक्तप्रकारेण } एकोनेति । धमंरोपे पञ्च (५) उप- 

मानलेपे द्वौ (२) इवादिरो३े षट् (६) धमेबादिल्येपे दौ (र) धर्मोपमानयोपि दो (२). 



२३० नागोश्वरीरीकोपेते काल्यप्रकाशे- 

अनयेनेव राव्यश्रीदेन्येनेव मनस्विता । 
मम्डौ साञ्थ विषादेन पद्धिनोव हिमाम्भसा ।॥ ४१०॥ 

यः कदु 

इत्यमभिन्ते साधारणे धमे | 
उयोरस्नेव नयनानन्दः सुरेव मदकारणम् 
पर्ुतेव समादृष्टसवलोका नितम्बिनी ॥ ४११ ॥ 

॥ + १ * क थो 

इति भिन्मे च तस्मिन् एकस्यैव वहूपमायोपादःन भाह्लोपमा | यथोत्तरमुपमेय- 

स्यो पमानत्वे पृववदभिन्नामिन्नधमेसे- 
अनवरतकनकविनरणजलल्वथतक्ररतरङ्धितार्थित्ततेः । 

भणितिरिव मतिमदिरिव चेष्टा चेष्टेव कीर्तिरतिविमला !॥ ४१० ॥ 
मतिर्ति मूरषिम॑धुरा मूरविस्मि समा प्रभाषचिता। 
तस्य सभेव जयश्रोः शक्या जेतु नृपस्य न परेषाम् । ४६; \! 

इवो पमानयोरपि एकः (द)त्रिलोपे चेकः (१) इति मिलिलैकोनविंयतिः ङ्प्तोपम प्रमदा 
इत्यर्थः | नन्वेकष्योपमेयस्य वदहूपमानसम्बन्पे माटोपमा (१) पवपूठेस्योपमेयस्वोत्तयेत्तरगुपमा- 
नत्वे रशनोपमा (र) चेति द्वौ मेदौ तयोरपि यथाक्नम् बहूपमानानां उत्रोत्तरोपमानाना च 
साधारणधर्मस्य एकत्वेन भिन्नत्वेन चं प्रत्येकं द्वैविध्यमिति मिलित्वा चत्वारो भेदा इत्येवं 
प्राचीनदर्दीतबहुभेदसच्वे कथ पंचर्विंशतिविधत्वभिव्याशङ्कामन्य् आनन्तयदोषग्रसद्धेन उक्त 
प्रभेदेषु एतेषामन्तमविण च निराकरोति-अनयनेनि । अनयेन अनीचया राज्यश्रीरिव देन्येन 
दाखियेण मनस्वितेव पांडित्यमिव धीरतेव वा दिमाम्भसा पद्चिनीव सा प्रकृतनायिका विषादेन 
दुःखेन मग्छौ म्छानि प्रपित्य्थः । अत्र राव्यश्रप्रशतीनां वहूनामुपमानानां म्लानिरेव साधा- 
रणो धमः इच्येकस्य नायिकारूपोपमेयस्य बहूपमानसम्बन्ध इति चं अभिन्ने साधारणे धमं 
मालो पमेयम् । ४१०] 

भिन्ने साधारणे धर्मे मालोपमामुदाहरति-उयोस्स्नेवेति ! ज्योत्स्नेव चंद्रिफेव नयनयो- 
रानन्दः आनन्दजनिका सुरेव मदिसेव मदकारणरूपा प्रभुतेव सम्रष्टाः वशीकृवाः सवंरोका 
यया सा प्रशस्तो नितम्बः कटिपश्चाद्धागोऽस्या अस्तीति नितम्बिनी कान्ता सतीत्यर्थः ] अत्र 
ज्योत्स्नादीनां बहूपमानानां नयनानल्ददेतुत्वादयः साधारणधमां भिन्ना इत्येकस्यैव नितम्िनी- 
रूपोपमेयस्य ज्योतसनाप्रणेतिबहूपमानसम्बन्ध इति च भिन्ने साधारणे घमं मालोपसेयम् यथा 
काचिन्माला. एकजातीयेः काचिद्विजातीयेश्च इुखुमेगरथिता तथा इयमपि सजातीयेविजातीयैवा 
बहुभिर पमानेधंटितेति द्विधा मालोपमेति भावः | ४११ ॥ 

रशनोपमामाह--यथोत्तरमिति । उत्तरयुत्तरमित्यर्थः । पूववत् मारोपमावत् अभिन्ने 
साधारणे धमे रशनोपमारुदाहरति-अनवर तेति । हे राजन् | अनवरतं निरन्तरं कनकवि- 
तरणाय स्वणदामाय जठल्वभते जलबिन्दुपू्ै करे दस्ते तरङ्िता पूरवपश्चाद्भावेन श्रेणीभूय 
मिलिता अर्थिततिर्याचकसमहो यस्य तादृशस्य तव भणितिरिव उक्तिरिव मति्द्धिः मतिरिव 
चेष्टा आचारः चेव कीरिः अतिविमखा अतिख्वच्छेत्यथः। अचर विमख्त्मेव स्वापभाम् 
साधारणो धमं इति पूव पूकस्योपमेयस्योत्तसोच्तरमुपमानत्वमिति च अभिन्ने साधारणे धमं 
रशनोपमेयम् } भिन्ने साधारणे धमे र्शनोपमामुदहिरति-मदिरिमनि तसय टृपस्य 
मतिखि मूतिस्तनूमंघुय मू्िरि समभा प्रभावेन चिता व्याप्ता समेव जयश्रीजयष्मीः परषां 
विपक्षाणां जेतुं न शक्येत्यर्थः । अत्र मूत्यादीनां मधुस्वादयः साधारणधर्मा भिन्ना इति पू 
पूव्॑ोपमेयत्योचरोत्रमुपमानत्वमिति च भिन्ने साधारणे धरम रशनोपमेयम् यथा रनाय 



दशामोह्लसः। २३१ 

इन्यादिका ग्शनोपमा च न ठश्चिता प्परविघञेचित्र्यसदहरस भवात् उक्तभे- 
दानतिक्रमाञ्च | 

( १३५ ) उपमानोपमेयत्वे एकस्येवेकवाक्यगे । 
्रनन्वरथः | 

उपमानान्वरसम्बस्धामावोऽनन्वयः । उदाहरणम्-- 
न केवलं भाति नितान्तकानिनिर्नितम्बिनो सेव नितभ्बिनीव । 

य[वद्विटास्ायुघलास्यवाक्तास्ते तद्विखासा इव तद्िखासाः ।॥ ४१४॥ 

(१३६) विपर्यास उपमेयोपमा तयोः । 
तयोरपमानोपमेच्यो; पग्वित्तिः अर्थाद्राक्यद्टये इतरोप मानन्यवच्छेदपरा 

युतः कटिमूषणे पूर्वं प्राततावाः चु्रधटिकाया- पसरथनायां पर्वं तद्वव पूवपूवं स्योषनेय- 

ल्योपमानत्वाय परपरपातिरिति र्शनात्वम् । न कणिता अस्मामिलंक्षणेन न निर्दिष्टा । अत्र 

उेतमाह-एवं विघेति । विभ्वप्रतिबिम्बभावादिमेदेन खोकसिद्धकविकल्पितादिभेदेन उपस्कायं- 

सदेन निरवयवादिभेदेन च तेषां परस्परगुणने इयत्ताया वक्ठुमशक्यत्वादिति मावः । ननु 

वेचिन्यसदृश्चसम्भते ते सर्वेऽपि मेदा अवद्यं वक्तव्याः अन्यथा न्यूनल्वं दोष इत्यत आह- 

रक्तभेरेति । पूर्वोक्तोपमाग्रमेदेषु यथातम्भवमेतेषामन्तर्भावान्न न्यूनतेति माव इ्युपमा- 
[विचारः | ८१२-४१३ ॥ 

अनन्वयनामानमच्ङ्वारं रश्चयति-उपमानेति । उपमानं च उपमेयं च तयोरमावावु- 

पमानोपमेयत्वे तथा च एकस्यैव वस्तुनः एकवाक्ये एकौपम्यप्रतिपादकशन्दपरतिपा् 

उपमानोपमेयत्वे दृश्टान्तदानितकरवे उपनिबप्येते सोऽनन्वय. न विद्यतेऽन्वयः सम्बन्धोऽ- 

थहुषमानान्तरेण यत्र सोऽनन्वय इत्यन्व थकमल्कारनामेद्म् यदेकस्यैव तत्सदृदयवस्त्वन्तरा- 

सचप्रतिपादनाय उपमानोपमेयमावो मेदेऽसत्यपि मेदघटित्षादइयोपचारेणेवोपनिबध्यते 

सोऽनन्वय इति स्वेन स्वस्योपमाऽनन्वय इति त्वम् ॥ 

अनन्वयमुदाहरति--न केवरूमिति । केवलं नितान्तकान्तिः अतिरायितकान्तिः साऽ 

नुभूतग्रक्षा नितस्विन्येव नितम्विनीव न भाति न शोभते किन्त विरासायुघस्य कामस्य 

छास्यवासाः व्र्यस्थानानि ते अनुमवेकगोचयाः तस्या नायिकाया विखास्ा हदावमावा अपि 

तद्रिलसा इव भान्ति । यावदिति समुच् याथकमण्ययम् तद्विासा इत्यनेनान्वेति एवकारो 

यिन्नक्रमः स च नितम्बिनीशब्देनान्वेति । अचर स्वेनेव नितम्निन्यादिरूपवस्तुना स्वस्योप- 

सेति अनन्बयाल्ङ्कारः । यदि देान्तरीयस्य कालान्तरीयस्य बा तस्यैव वास्तविकं भेदमा- 

दाय प्रयोगरऽदोपमेव एवं च-- 

गमनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः } रामरावणयोयुंदधं रामरावणयोखि ॥ 

इत्यादौ देशकालादिभेदेन भेदे उपमैव तयुगे तदेशे बा यथा गगनं तथा णतचुगे एत- 

दे्ेऽपीति बोधात् अन्यथा त्वनन्वय एवेति दिक् | ४१४ ॥ 

=पेयोपमानामानम्ङ्कारं र्नयति-त्रिपखस इनि । तयोरुपमानोपमेय॒योः .विप्- 

यसः परिवृत्तिः उपमेयोपमानमावः उपमेयोपमा तन्नामाऽच्छ्कार् इत्यथः । एकवाक्ये परिवत्त- 

नासम्भवादाह--अथौद्िति । वाक्यद्वयमच्र शान्दमार्थं वा तेन रामरावणौ मिथस्तुल्यावित्या- 

दौ रामो सबणतुल्यो रावणो रामस्य इति वाक्यार्थसेदप्रतीत्या न व्याप्तिः । उपमातो भेद्- 

नीजमाह--इतसोपमेति । प्रकृताम्यामितरदन्यचदुपमानं तस्व यो व्यवच्छेदो ग्याव्र्ति- 
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उपमेयेनोपमा इति उपमेयोपमा । उदाहरणम्- 
कमलेत्र मतिम॒तिरिव कमला तनुरिव विभा विभेव तनुः । 
धरणोव धृतिधृत्तिरिव धरणी सततं विभाति बत यस्य ॥ ४१५ ॥ 

( १२७ ) संमावनमथोत्परक्ता प्रकृतस्य समेन यत् । 
समेन उपमानेन । उद्ाहरणम्- 

उन्मेषं यो मम न सहते जानिवेरी निशाया 
मिन्दोरिन्दोवरदख्टशा तम्य सौन्द यदप 
नोतः शान्ति प्रसभमनया वक्वक्रान्त्येति हषा- 
ह्प्रा सन्ये छलिततनु ! ते पादयोः पद्मखुक्ष्मोः ॥ ४१६ ॥ 

~ ----~ न ~ ~~~" "न~ -~-----~ ~~ क्न + न न + ~~~ ~ ------~---~ ~ ~ 

स्तत्परेव्यथः । इतरोपमानग्यवच्छेदेनेव चमत्कारिकेति यावत् ॥ 

उपमेयोपमामुदादरति--कमण्वेति ¦ वतेति हषं यस्य वपते. कमटेव लक्ष्मीयि 
मतिद्युद्धिः मतिरिव कमखा तनुरिव शरीरमिव विभा कान्तिः विभेव तनुः धरणीव प्रथ्वीव 
धृतिः धेयं घृतियि धरणी सततं निरन्तर विभाक्ति ओोभते इत्यथः | गीतिकूछन्दः | अत्र 
सपरहरणीयत्व-प्रचितत्व-विस्तरतत्वानि च्चिपु साधारणधमाः । अकेन धमेण तस्यापरर साम्ये 
वर्णिते तेन घमेणापरस्य तत्र साम्यमथप्राप्तमपि पुनःशब्देनोच्यमान तेन धमण तथोः सदशं 
तर तीयं वस्तु व्यवच्छिनक्तीति अत एव सविता विधवतीत्यादौ साधारणधमस्य भिन्नतया नोप 
मेयोपमेति उपमेयोपमा ॥ ४१५ ॥ 

वच्यसाधर्म्बाल्डकारान्निरूप्य संप्रति व्यंग्यसाधम्येषु निरूपणीयेषु चमत्कारातिशयेन प्रा- 
घान्या्रथममुत्प्ेां निरूपयति--संभावनमिति । गरक तस्योपमेयस्य समेन उपमानेन सह 
एकरूपतया तादाप्म्येन यत्संमावनयुककटकोयिकः सन्देहः सा उप्पेननानामकोऽल्ङ्कारः । उप- 
मेयस्योपमानत्वेन सम्भावना उत्पेतेति फक्तम् इयं हि उत्पेक्षा इव ध्वं प्रायो नून मन्ये 
शङ्क अवेमि ऊहे तकयामि जाने उत्प्रेक्षे इत्यादिभिः प्रतिपादकेः सहिता यचोपक्ासाममरी 
तत्र वाच्या यत्र परतिपाद्कशब्दरहितं उत्पेक्षासामग्रीमान्रं तच व्यंग्या यत्र तु उव्येचासामग्री- 
रहितं प्रतिपादकशब्दमा्रं तच सम्मावनमात्रमेव नोत्प्रक्चालङ्कारः। सा चेयमुत्येभा हेतु 

ल-स्वन्प-सम्भावनभेद्द्वटूुप्रकारा । जातिगुणक्रियाद्रव्याणाममावस्य च सम्भावितत्वेन 
परोदपरक्ा पञ्चा वं देठुफल्योरपि जात्यादिरूपस्वेन तयोरपि प्रत्येकं पञ्चविधत्वम् एव- 

सुत्प्रश्षानिगित्तसयय धमस्योपरः5नादुपादानाभ्वां व्टूभेदा- परमेतत्सवं न चमतकायतिदायायेति 
नाहतमिति दिक् 

तन हेतूःपरेक्षामुदाषटरति--उन्मपमिति । नायकस्य नायिकां प्रति चार्तिः | दे कलि- 
ततनु ! सुन्द्रशरीरे ! प्रेयसि ! पद्मरक्ष्मीः कमल्योमा इतिदर्पात् एवंबिधानन्दात् ते तव 
पादयोलग्ना सक्ता इत्यहं मन्ये तकयामि इति किमित्याह--उन्र्षामति । यो जातिवैरी 
सहजशचुः निदायां रत्रा मम प्रद्मरक्षम्या उन्मेषं विकासं न सहते तस्येन्दोश्चदधध्य सौन्द- 
यदप खकण्यगवंः इन्दीवरदठे इव दशौ यस्यास्तथाभूतयाऽनया सुन्दर्या कञो वक्चका- 
न्त्या कस्णभूतया प्रसमं बलक्तरणं यथा तथा शान्ति नीतः द्रीकृत इत्यथः | मन्द क्रा- 
न्ता छन्द्ः ¡ अनोपमेयभूता स्वाभाविकी पादशोभा उपमानभतययोक्तदषदेतुकपादपतनवि- 
यरीमृतपन्मशोमासवेन सम्भावितेति हेतूरभेश्षा । ४१६ ॥ 
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छिस्पतोब तमो.ङसि वषतीवाञ्जनं नभः । 
असत्पुरुपसेवेव्र दष्टिर्विफएखतां गता ॥ ४१५ ॥ 

इत्याद) व्यापनादिखेपनादिरूपदया संभापित्तप् ॥ 

( १३८ )पसन्देदस्तु मेदोक्तो तदसक्तो च संशयः ।॥ ६२॥ 
सेदोक्तौ यथा - 

अयं मातण्डः क्रि? स खलु तुरमैः सप्रभिरितः 
कृशानुः किं { सवः प्रसरति दिशो नैष नियतम् | 
क्रतान्तः किं ? साक्षान्महिषन्रहुनोऽसाविति चिर 
समालोक्याजौ त्यां विदधति बिकल्पान्प्रतिभटाः ।} १८ ॥ 

टिम्पतीवेत्यााविव श्रत्योपमा मन्यमानानां मत निराङ्कवन् क्रियास्वरूपोखेश्नासुदाहरति-- 
दम्पत्तीवेति । मृच्छकटिके गाढान्पकारवर्णनम् यतः तमोऽन्धकारः अद्धानि अवयवान् 
लिम्पतीव नमः आकाञ्च- अञ्न कञ्जल वषंतीव अतो हष्ट्नै्रं असद्पुरुषस्य दुर्जनस्य 
सवव विफलता प्रसासाभावात् व्यथंतां गता प्राप्तेत्यथंः } अत्र पूर्वां क्रयास्वरूपोतपरेभेव 
न तूपमा तिडन्तसमाभन्याहृतेवयन्दस्य सम्भावनायोधकत्वात् उत्तराधं उपसालं कारः | अच्रा- 

चेतनस्य तमसो व्यापनरूपो विषयौ केपनत्वेन सम्भावितः निरालोकप्र्तस्तमसः सम्पातो 
नभःकत्रुकाज्ञनवषंणत्वेन सम्भावितः उभयत्र विघ्यस्यानुपाटानम्. अचर रम्पतातपदन साध्य 
वसानलक्षणया उपमेयमूतं व्यापनमुपस्थितम् वपतीतिपदेनापि उपमेयथूतमधः्रसरणसुप- 
स्थितम् एवं च तमःकतृकाङ्खकर्म॑कव्यापनं भ्रमातिश्यकारकत्व-सकट्वस्तुमलिनीकसरवादि- 
निमित्तेन लेपनरूपतया सम्भावितम् नभ.कतरकाञ्जनकमकाघःप्रसरणं पूर्वाक्तनंव नि्ित्तन 
वष णरूपतया सम्भावितम् तत्र तमःकतुकाङ्गकमकव्यापन लोकप्रसिद्धतया स्वत. सम्भवि नभः- 
केतुकाञ्जनकम काधःप्रसरणन्तु कविकल्पितमिति विशेषः इव्युद्येक्षा ॥ ४१७ ॥ 

ससन्देहनामानमलङ्कारं खश्चयति--ससन्देह् इति ¦ प्रकरतस्योपमेयस्य स्मेनोपमानेन 
सादृश्यज्ञानप्रयोज्यो यस्तु संशयः संशयात्मकं ज्ञानं ससन्देदनामा्छङ्कारः स च भेदोक्तौ 
मेदानुक्तौ चेति द्विविध इति सू्राथंः | अयं च निश्चयगमों निश्चयान्तः केबटसशुयरूप 
युदश्चेति अिविधोऽरे स्फुटीमविष्यति सेदो वेघम्यम् तच्चयोपमानोपमेययोरेकस्सिन्नवतमानमप- 
रस्मिन्वतमान धमविशैषरूपं ग्राह्यम् । यथोदाहरणद्रये सप्ताश्चसम्बन्धः उपमेये राजन्यवतमान 
सूये एव वतेते एवं कलितविलासवचनं चन्द्रादाववततंमानं उपमेये मुखे एव वतेते | ९२ ॥ 

भेदोक्तौ ससन्दे हसुदाहर्ति-अयमिति । दे राजन् ! प्रतिमः शत्रवः त्वामाजौ स्रामे 
समालोक्य एवविधान्विकल्पान्संशयान् चिरं बहुकालं यथा तथा विदधति कुवन्ति किंविधान् 
अयं मूल्ेकगतः मातण्डः सूयः किम् स प्रसिद्धः सूयः खलु सप्तभिरेव तुरगेरद्वैः इतो युक्त 
अयमसंख्यतुरगयथुक्तत्वन्न सूयः । तहिं कृशानुः अग्निः किं एषः प्रासदधः कृशानुः सवा 

दिशो नियतं यथा तथा न प्रसरति किन्तु वाय्वमिसुखामेव दिशं प्र्तरति अयन्तु सव दिक्प्रसर- 
णान्नाग्निरिति तहिं साक्षादहग्गोचरवां प्रातः कृतान्तो यमः किम् असौ स कृतान्तः मदिववा- 
दनो मदिषारुटः अयन्तु कदाचिदपि महिष नारोहतीत्य्थंः । अन्न अयं कि मात्तण्डः तदन्यौ 
वेति संडयाकारः । सपाश्वसम्बन्धादिक उपमेये राज्ञि न वत्तंत इति भेदोक्तौ ससन्दृहाल- 

17: । श्तापेन दुर्निरीस्यत्वसाम्यान्मारचण्डत्वसंशयः दुराध्रषत्वसाम्या्कानु्वसंदायः क्षणे 
= सकट्ट्न्तृवसाम्पाक्तान्तत्वासंशयः। अयं च निश्चयगमः } यादृशसंशयोत्तरं निश्चये 
जीतेध्प पुनः सशयः ससिश्चयगमः । अचर उपमानमिन्नस्वेन उपमेयावधारणर्पो निश्चयो 
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भेदोत्तावित्यनेन न केवखमयं निश्चयगर्भो चावच्निश्च यान्तोऽपि सन्देहः स्वी- 
कुटः । यथ- 

इन्दुः क्रिकर कङ्कः सरसिजमेतच्किसम्बु कुत्र गतम् । 
खलितसप्रिटासवचनेदुखमित्ति हरिणाक्षि ! निश्चितं परतः ॥ ४६९ ॥। 
ङिन्तु निश्वयगसय इव नात्र निश्यः प्रतीयसान इति उपेश्चिनः अद्धोद्धयरेन ! 

तदनुक्तो यथा-- 
अस्याः सर्गविधौ परजापतिर भृच्चन्द्रो तु कान्तिप्रदः 
"श ङ्गरेकर्सः स्वयं नु मदनो मासी नु पुष्पात्रः) 
वेद् !्यास डः कथन्नु रिपयत्याृत्तकोतूहरो 
निनतु वसवेन्मनादर्रा-द् रूप पुराणो मुनिः ।। ४२० ॥ 

( १३६ ) तद्रुपकमभेदत्य उपमानोपमेययोः } 
ग्राह्यः । यथा सताध्रसम्बन्धरूपवेधम्यदशंनेन राज्ञ. सू्भिन्नत्वाव्रधारणेऽपि कृदायुत्वरूपेण 
पुनः संदाय } मेदोक्ताविति वदता सूत्रकारेण स्द्ररोत्त दद्र स्वीकृतमेवेति न स्वग्रन्थ- 
स्य न्यू नतेत्याद-मेरो्छातित्यनेनेि । यावत् किन्तु निश्ववान्त. निश्वयोऽन्ते समाप यस्य 
स. । यादश्चसशायानन्तर निश्चये जाते पुन. सदयानुदय. स निश्ववान्तः | यथा इन्दु- किमि- 
तयुदाहरणे च्छितसविखासवचनेरखत्येन स्पेण मुखस्य निश्चये केनापि रूपेण सञ्चयानावा- 
ननिश्वयान्तेति सन्देहः समन्देह्ालं कारः ¦ स्वीकृतः सूत्रकृता मयेति शेपः | ५१८ |] 

तमेव निश्वयान्तमुदादरति-इन्दुरिनि 1 नाविका प्रयुक्तिः । दै हरिणाक्षि | एतन्मुखं 
इन्दुः किम् तरिं कलङ्कः कर तेन चन्द्रो नेति भाव. । सरसिजं पद्मि तर्हिं अम्बु जलत 
कुच गत जलावावान्न पद्ममिति कलितः रम्यैः सविदामैः विलाससदितैश्च वचनेर्भाषणैः परतः 
पश्चान्मुखमिति निश्चितमित्यथः | अत्र छकित-सविलासवचनरूपवैधम्पदशां नान्मुखत्वेन स्पेण 
मुखस्य निश्चये पुनः केनापि रूपेण न सदाय इति निश्ववान्तोऽयं मसन्देहाख्ङ्कारः । ननु 
तदि कान्याछङ्कारसाससम्रहे भट्टोद्भटेन कथसुपेक्षितो निद्ययान्तग्रभेद इत्याद-किन्त्विति । 
न प्रतीयमानः । व्यद्गथो नेत्यर्थः । अयं मावः निच्वथगमं वेघर्म्योक्तया निश्चयस्य ग्यङ्कयत्वं 
अघर तु निश्चितमिति शब्देन निश्चयस्य कथनाद्वाच्यत्वं वाच्यत्वे च न तादशचमत्कारिखमिति 
मन्यमानेन भटोद्धटेनायं निश्चयान्तप्रमेद उपेक्षितः निश्चयस्य व्वङ्गयत्वे एव चमत्कारित्वात् 
सूत्रकृता ठु निश्चयस्य वाच्यत्वेऽपि चमत्कारानुभवास्स्वीकततेव्य एवेति स्वीकृत इति गूटाशयः 1 

भेदानुक्तौ ससन्देदसुदादरति-भस्या इति । उवी प्रकृत्य पुन्रत्रम उक्तिः । अस्याः 
सगविधौ सृष्टिविधाने यः प्रजापतिरनिर्माणकर्ताऽमूत् स कान्तिप्रदः कान्तिदाथकः चन्द्रो न 
चन्द्रः किं किंवा शृङ्गारः एकः प्रधानो रसो वस्य तादशो मदनः स्वयं कि श्ङ्गासेदीपफ- 
रूपरावण्यादेर्मदनत एव सम्भवात् अथ वा पष्पाकारो मासो मधुमा: बक्षन्तः किं अवर- 
दशनादिलूपपुष्पाणां वसन्तत एव संभवात् । ननु प्रतिद्धो व्रा इतो न प्रजापतिरित्यत 
आदं वेदाभ्यासेन जडः ङुण्ठितिधीः विषयेभ्यो वनितादिभ्यो व्यातं नितं कौवूहतं कौदुकं 
यस्य तादृशः पुराणो बद्धः मुनिसननद्यीखः व्रा इदं मनोदरं रूपं निमांत॒ कथं नु प्रभवेत् 
नव समर्था मवेदित्यथः । अत्रोपनेयमूतस्य प्रजापतेर्पमानमृतस्य चन्द्रादेर्वा कस्यापि वेध्य 
नोक्तमिति मेदाठक्तौ ससन्दे दाक्ङ्कारोऽयमिति ससन्देदहः-॥ ४२० ॥ 

रूपकनामानमल्छ्कारं लक्षयति--तद्रूपकमित्ति | रूपयति एकतां नयतीति रूपकम् 



ह्शमोल्लासः । २३५. 

अतिसाम्याद नपहत्मेदयोर सेदः । 

र्मस्तवस्तुविपयं रोदा अरोरिता यदा | ६३ ॥ 
आरोपत्रिपया इव आरोप्यमाणा यद्र शब्दोपात्तास्तदा समस्तानि वस्तूनि 

विपवोऽम्येति समस्तवस्तुविषयम् } रोपित इति बहुवचनमविवक्षितम् । 
यथः 

सग्रोर्लाभस्मरछ्कुररधर्छा विशध्रतो तारकास्थी 
न्य द्ुनव्यसनरभिका राश्चवकपालिकीयम् | 
दीपाद् दोप रप्ति दध्नो चन्द्रसुद्राकूषाने 
न्यस्तं मिद्धाञ्चनपरिमलंं छार्छनस्य च्छलेन ।} २१ ॥ 

उपमानोपमेययो्योऽमेदोऽयेद्ारोपदतत् रूपकमित्यथः } अभेदारोप हेतुमाह-भरपि स्मम्यादि- 
ति । धर्मवःदृल्यादव्यथः । अनपह्न सेदयोरिनि । मेदो वेवस्यम् अभेद. अभेदारोप 
तथा च परश्परविरंद्धघमंवच्वेन उपर्थितवया प्रकाितमिन्नसखस्ययोर्युपमानोपमेययोरति- 
सास्यपदशंनाय काल्पनिकोऽमेदासेपो न्पकनामाऽच्छ्कार इति सावः} यथा मुख चन्दर 
दप्यादौ सुखस्वचन्द्रत्वरूपपरस्परविरुद्धघ गवत्तया उपस्थितयोमुंखचन्द्रयोरमेदारोपः ! निगी- 
याध्यवसानर्पयामन्तदयोक्तावुपमेयस्य नोपेयगतघमवत्तया उपर्थिहिरिति ततो मेदः | 
अपहतो तु उपमेयगोपनेन मेदस्याप्यपह्व- अच तुन स इति ततोऽपि मेदः] रूपकं 
तावस्तिविध साङ्गं निरद्न परपरितं चेति तत्रापि माङ्खं समस्तद्टुविषय एकदेश्ाविवत्ति चेति 
दविविवम् निरङ्ग च शुद्ध मालास्यं वेति द्विविधम् } परपरितन्तु दि्षटादिरशब्दनिवन्धनः 
तया द्विविधं सुत् प्रत्येकं केवलं मालाल्पं चेति चतूर्विधमिति मिकित्वा सूपकस्याष्टो मेदाः । 
तजर साङ्गत्व ध्रमेदद्वय करमेण दशयन् आदौ समस्तवस्तुविषयं लश्चयति-समस्तेति । यश््मन् 
रूपक आरोपिता आरोप्यमाणा यदा श्रौताः श्लब्दोपात्ताः तदा तद्रूपकं समस्तवस्तुविघय- 
मिघ्युच्यत इत्यथः । रूपके आरोपविषयस्योपादान नियतमेवेति दृष्टान्ततया उपादत्ते 
आरोपविषया इवे । आरोपविष्या उपमेया आसेप्यमाणा उपमानानि वस्तूनि आरोप्य 
माणानि विषयः रव्दप्रतिपाद्यः अविवक्षितमिति । अन्यथा आरोप्यमाणस्य द्विमाच्त्वेऽ- 
स्यास्तम्भवः स्यात् | ९३ ॥ 

समस्तवस्तुविषयं रूपकमुदाहरति-ञ्यो्स्नेति । कविः स्पकसुखेन व्योतस्नीं योगिनी- 
त्वेन वर्णयति इयमनुभवारूटा रािरेवे कापालिकी योगिनी द्वीपाद् द्वीपं भ्रमति बिद्यावाद्- 
येच्छं सवद्वीपेपु गच्छति कीटशी व्योत्सना चन्द्रिकैव मस्म॒तस्य चुरणंमद्खरेपन तेन धवला 
दभ्रा तारक नक्षत्राण्येव अस्थीनि कीकसानि विभ्रती अन्तर्द्धानं तिेभाव एव व्यसनं 
कोतुकं क्रीडा वा यच रिका तत्परा चन्द्र॒ एव मुद्राकपालं दीक्वाकाटण्हीतोपकरणं कापालि- 
कानामद्धनादिधारणकपालं त्र छंछनस्य कलङ्कस्य छठेन न्यस्तं स्थापितं सिद्धाञ्जनस्य 
परिमलं चूर्णं आविर्मावतिरोमावसाघनं वस्त॒ दधती आददानेत्यथः । राचरिरपमेया कापा- 
किकी उपमानम् राधिरेव कापाक्िकीत्यादौ सवत्र मयू रव्यंमकादित्वात्समासतः ] ज्योत्तनादि- 
करुपमेयत् मस्मादिकमुपमानम् अच्रोपरमेयभूतेु रच्रिव्योत्साटियु आसे्वमाणाना कापा- 
लिकीभस्मादीनां सवेषां शब्दोपात्तत्वात्समस्तवस्तुविषवं रूपकमिदम् एवं कपालिक्या 
आरोप इव तदङ्गानां भस्मादीनामप्यारोपाद्रुपकस्य साङ्गत्वम् चतुर्थपादे तु अपह तिरेव 
छटशग्द्प्योगादिति दिक् । ५२१ ॥ 



२३६ नारेश्वरीटीकोपेते काठयप्रकाश्न 

अच्र पादत्रये अन्तद्धौनतयसनरसिकल्वमासो पित्तधमं एवेति रूपक परिम 
साधकमस्तोति तस्संकरष्शंका न काय | 

( १४१ ) श्रौता आर्था ते यस्मिन्नेकदे राविधरतिं तत् | 
केचिदारोप्यमाणाः शब्दोपात्ताः केचिदथंसामथ्यौदवसेयाः इव्येकटेशविष- 

तेनान् एकदेशविवति । यथा-- 
जस्स रणन्तेउरए करे कुगन्तरप मण्डलग्त्तअप् | 
रससमुहीषि सहसरा पर॑मुही होड रिउसेणा | ४२२ ॥ 

अत्र रणस्यान्तः पुग्खमारो प्यमाणं शब्दोपात्तम् मण्डलाग्रलतायाः नायि. 
कात्वम् रियुसनःयान्च प्रतिनारिकात्वम् अथसामश््रद्वक्नोयने इव्येकदेभे विशे- 
षेण वन्तेनादेकदेश त्रिर्वि ॥ 
ष षि 1 श 1 

ननु रात्रिः कापाल्कोव ज्योत्स्ना अस्मेवेव्यादिरीत्या उपमितसमासस्यापि सम्भवेना- 
नोपमा वा स्यात् मगरूरव्यतकादिसमासेन स्पकं देति संशयोदयेन उपमया सह रूपकस्य 
सन्देहसङ्कर एव स्यान्न स्पकमित्याराङ्कं निराकरोति--भचरेति । अन्तर्धानव्यसनरसिकल्व 
आरोपितस्य कापाल्कीपदाथस्य धर्मं एव न ठ आरोपविष्रयमूताया रात्रैरिति देतो पादत्रये 
यद्रू पकं तत्पग्ग्हे तदूग्रहणविषये साधकृमस्तीत्यतस्तत्सङ्करः तस्य रूपकस्य यः सङ्करः 
उपमया सह सन्देहसङ्करत्तस्य आशङ्का न कार्यैत्यर्थः । अन्तर्घानव्यस्नर्षिकल्वं हि चेतन- 
ध्मः स च कृपाल्क्या एव सम्भवति न त॒ त्रैः उपमापरिकिल्पने तु उपमेयभूताया रात्रे- 
रेव प्राधान्येन तत्र नान्तधनिदे सुंख्यतयाऽन्वयः यादिति रूपकमेवास्थीयत इति भावः | 

एकदेदाविवत्तिरूपकं लश्चयति--श्रोता इति । यस्मिन् रूपके ते आरोपिताः आरोप्य- 
माणाः श्रौताः शाब्दाः जर्थाः अर्थ॑गम्याश्च स्युः तत् रूपकमेकदेशविवतिं इत्युच्यते इत्यर्थः 
ते इति व्याकरोति- कचिदिति । श्रौता इति व्याकयेति-शब्दो पात्ता इति ¦ आर्था इति 
व्याकरोति केचिदिति । अवसेया निश्वेयाः । एकदे्विवतिपदस्य व्युतत्तिमाह-एकदेशेति ¦ 
एकस्मिन्देशे भ्रंशे विशेषेण वत्त॑नात् अर्थादासेप्यमाणस्य सर्व॑त्र वाच्यते एकान्ते प्रतीयमान- 
रूपस्य विशेषस्य सत्वात् एकदेशविवस्ति अथवा एकदेरो रूपकसंघातस्यावयवे कस्मिधिदरूपके 
विशेषेण शब्दमुखेन स्फुटतया वत्तंनात् प्रकाशनादित्यर्थः । उदाहरति-जस्सेति । 

यस्य रणान्तःपुरे करे कुब॑तो मण्डलाग्रकताम् । 
स्ससम्पुख्यपि सहसा पराङ्मुखी भवति रिपुसेना ॥ 

इति संसृतम् | यस्य राज्ञो रण एवान्तपुर रूयगार तत्र मंडलम्रः खड्ग एव लता 
तदकारत्वात् तां नायिकां च करे पाणो कुवेतो गृदीतवतः युद्धार्थं रतार्थं ॒चेति रिपुसेना 
प्रतिनायिका च रषसम्मुखी युयुस्सया वीररसाविष्टाऽपि वन्न रिरंसया श्रङ्कारस्ताविष्ठाति सदसा 
कटति पराङ्मुखी मति मयेन युद्धात् कोपेन परियसङ्गमाच निवर्त इत्यर्थः!) ४२२ ॥ 

अत्र रणेऽन्तःपुरत्वमारोप्यमाण न रशब्दोपात्तम् मण्डलग्रलतायाः नायिकाल्वं रिपसेना- 
याश्च प्रतिनाधिकात्वं चासेप्यमाणं न श्ब्दोपात्तम् विन्त अन्त.पुरत्वारोपादिसामर््यादवक्तीयते 
अन्तःपुरे तासामेवौचित्यात् । अत्रेकदेदो रणान्तःपुरे विोषेण शब्दमुलेन स्फुटतया वर्त॑ना- 
देकदेशविवसिं स्पकम् ! तदाद-- अत्रेति | 
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८ १४२ ) साङ्गमेतत् 
उक्तद्विमेदं सावयवम् । 

( १४३ ) निरङ्गन्तु श्वम् 
यथा- 

क्रङ्गोवाङ्धानि स्तिमितयति गौतध्वनघु यत् 

सखीं कान्तोदन्त श्रुतमपि पुनः ्रइनयति यत् । 

अनिद्र यज्चान्तः स्वपति तदहो वेद्ययभिनवां 

्वृत्तोऽभ्याः सेक्तु हृदि मनसिजः प्रमरतिकाम् ॥ ४२३ ॥ 

( १४४ ) माला तु पूर्ववत् ॥ &४ ॥ 
मालोपमायामितैकिमन्वहव आरोपिताः । यथा-- 

सौन्दर्यस्य तरद्धिणी तरुणिमोत्कषस्य हर्षाद्रमः 
कान्तेः कामणच्छमे नमरह सामुल्छासनाबासभूः । 
विद्या वक्रगिरां विधेरनवधिप्राघोण्यसाक्वाक्िया 
बाणाः पंच शिल्तोमुखस्य खटनाचूडामणिः सा प्रिया ॥ ४२४ ॥ 

उक्तमेदद्ययमुपनदहरति--घाङ्गसिति ! एतत् उक्तद्िभेदं समस्तवस्तुविषयं एकदेश- 

विवक्ति चेति मेदद्रय यदुक्तं तत् सावयवकं रूपकमिवयथंः । निरंगं ददायत्ति-निरङ्गमिति । 

अङ्गानामारोपरहितं केवर्स्याङ्खिनो यत् रूपणन्तदेव रूपकान्तरामिश्रणात् श्युद्धं केवक- 

मित्युच्यत इत्य्थः। निरङ्गस॒दादरति-कृरङ्गोवेति । कियो्ाः वृत्तान्तं धात्रा काचिन्नि- 

वेदयति-अहो इति । सम्बोधने हषं वा । दे सखि ! इयं वाटा यत् यस्मात्कारणात् गीत- 

ध्वनियु कुरद्गीव मृगीव अङ्गानि अवयवान् स्तिमितयति निश्चलानि करोति यत् यस्मत् शरुत- 

मपि कान्तस्य परियस्योदन्तं इत्तान्तं सखीं प्रति पुनः मूयोऽपि म्र्नवन्तं करोति प्रह्नयति 

यत् यस्माच अनिट्र निद्रारदहितं यथा तथा अन्तः ग्रहमध्ये स्वपिति देते यद्रा नयनामुद्र- 

नेऽपि कान्तैकतानान्तःकरणतया विषयं न गहाति तत् तस्मात्कारणात् अहं वेद्चि जाने 

किमिति मनसिज. कामः अस्या वाकाया हृदि अभिनवामङ्करितां प्रेमैव छुतिका अनुकल्पित- 
ठता तां सेकु रसाद्र कत्त प्रतत इतीव्यथः । शिखरिणी छन्दः ] अत्र प्रेममात्रे रतिकात्व- 

मात्रारोपः न ठ तत्परिपोषकत्वेन कचिदप्यन्यारोप इति निर्ग रूपकमिदम् ॥ ४२३ ॥ 

मालारूपं निरङन्द्॑यति-- माला सिति । यथेकस्योपमेयस्य बहूपमानसम्बन्धः मा- 

लोपमा तथेकस्मिन्नुपमेये बहूनासुपमानानामारेपे माछारूपक्रमित्यथः । तदेवाह-मालोप- 

मायामिवेति ! एकस्मिन् उपमेये उदाहरति-सौन्द यस्येति । कशचिद्धिरही प्रय॑ पराम- 

शति } सौन्दर्यस्य लावण्यस्य तरंगिणी नदी अपरिमितसौन्दयंपूरिता जरस्थानीय- 

मनन लावण्यम् ! तरुणिमोतकर्पस्य तारुण्यातिशयस्य हर्षोदमः आनन्दव्रिभांवः कान्तेरवयव- 

तोमाय कार्मणकमं कार्मणस्य वीकरणमन्त्रस्य क्म सम्यक् प्रयोगः वश्चीकरणक्रिया नम- 

रहसां ऋरीडारदस्यानां उल्लसनायाः विचुम्मणस्य आवासमूः वसतिस्थानम् वक्रगिरां सक् 

तवचसां बिया उपदेशिका विघेग्रह्यणोऽनवधि निःसीमं यत् प्रावीण्यं निर्माणको्यलं तस्य 

साक्चाच्रिया प्रत्यक्षे पञ्चरिटीमुखस्य कमस्य बाणाः । 

उन्मादनस्तापनश्च शोषणः स्तम्भनस्तथा । सम्मोहनश्च कामस पच्च काणाः प्रकीर्तिताः ॥ 



२३८ नानेश्वरीरीकोपेते काव्यप्रकाशे- 

( १४१५ ) नियतारोषशेपायः स्यादारोपः परस्य यः। 
तत्परम्परितं श्लिष्टे शचके मेदभानजि वा ॥ ९५ ॥ 

यथा- 
†बद्रन्सानसहंस ! वैर्किमलासंको चदीप्रययुते ! 
दुगौमागणनीररोहित । सभिस्स्वोकारेन्धानर !। 
सत्यभ्रोत्तिविधानदक्च ! विजयश्गमावमोम । प्रमो ! 
साम्राध्यं बरबोर ! वत्सरशत वरव्छमुस्चैः क्रियाः ॥ ४२४ ॥ 

अत्र मानसमेव मानसम् कमलायाः संकोच एव कमलानामसंकोचः दुगोणा- 
समार्मणसेव दुगीयाः माणम् समितां स्वीकार एव समिधां स्वोकारः सत्ये प्रीति 

रेव सत्यामप्रोतिः च्रिजयः पराभव एव विजयोऽञ्ुनः एवमारोपणनिमित्तो 

हंसदिसयेषः। __ _ __ ~ --- 
तस्णानां हर्षण रोचन-मौहन-लोषण-मारणजनकत्वेन स्मरदारसमष्टिरूपेति भावः । 
अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमल्लिका । नीलोत्पल च पचेते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥ 
ङ्लनानां ख्ीणां चूडामणिः शिरोमणिः । एताटशी सा मदनुभूता प्रिया परय. त्यथः । 

शाद्^यिक्रीडितं वृत्तम् । अत्रैकस्योपमेयभूताया प्रियायां तरङ्खण्या दीनां वहूनासपमानाना- 

मारोपान्माटत्वम् प्रियामात्रे नद्यादिमात्रारोपो न तु तत्परिपोषकं रूपकान्तरमिति निरङ्गत्वम् ॥ 

परम्परितं रूपकं छश्नयति-नियनेति । नियत वणंनीयतया अवश्यपिक्षणीयं यदारोपणं 
तस्योपाय- साधारणधर्मसम्पादकतया निमित्त यः परस्यान्यस्य आरोपस्तदरंपरितम् काय- 

करणमावल्या अआरोपपरम्पया सज्ञाताऽस्येति ब्युत्पत्ेस्तारकाटित्वादितच ¦ यते वर्णनीया- 
सपण प्रति अन्यारोपणमेव केवलं कारणतया विवक्षितं तत्परपस्तिमिति तम् । वद्धे दावाह 

ल्नरत्यादि । परस्येत्यतुषन्यते परस्यान्यस्य वाचके शब्दे दवे इलेषयुक्ते सति भेद्' 
माजि भिन्नरूपे सतीत्यथः । परम्परितं द्विविध उपायमूते रूपके आरोप्यमाणारोपविषययो- 
वाचकस्य दिकष्टवाद्धिन्नरूपस्वाचेति इ्टष्टादिट्ष्रश्चग्दनिवन्धनतया द्विविधं सत् प्रत्येक 
केवलं मालारूपं चेति चतुविधमिति बोध्यम् ॥ ९५ ॥ 

तच्च द्विख्ठं माखारूपं परम्परितरूपकमुदादरति-विद्रदिति । राजानं प्रति कवेरक्तिः। 
हे वरवीर । श्रष्ठ्ूर ! हे प्रभो ! राजन् ! ववं वैरि ब्राह्यं वत्सरशतं व्याप्य उच्चेमंदहत् 
साम्राज्यं चकवक्तित्वं क्रियाः कुर्या इत्याशीः । शेषं सम्बोधन विदोषणतया योज्यम् | तथा हि 
विदुषां पण्डितानां मानसं चित्तमेव मानसं मानससरस्तत्र हंस हंसपक्षिरूप ! वैरिणां शत्रूणां 
कनाया रष्म्याः सङ्कोच एव कमखानां पद्मानामसङ्कोचो विकासस्तच दीर्यते १ सूय॑र्पं ! 
दुगाण कोडानां अमाग॑णं अनन्वेषणमेव दुर्गाया. पावत्या माग॑गमन्वेपणन्तत्र नीख्छोहित । 
रिव । समितां संग्रामाणं स्वीकासेऽनुपक्षणमेव सभिधामिन्धनानां रवीकारः कवने तत्र 
वश्वानर ! वदिरूप ! सव्ये तथ्ये प्रीतिरेव सत्यां दक्चकन्याया अप्रीतिस्तद्विधाने दश्च ! दभ्न- 
प्रजापतिषूप ! विजयः परपराभव एव ॒विजयोऽनुनस्तस्य प्राग्भावः प्रथमोत्पत्तिष्तच्न भीम 
भीमसेन ! चेत्यथः । अचर मानसादिपद राज्ञि हंसत्वाद्यारोपे इङेषवरात् मनःप्रभू- 

तिषु ससोविशेषत्वाद्यारोपौ निमित्तमिति रिं परम्परितं रूपकम् एकर्मिन्सत्रे बहूनां पष्पा- 
णामिव एकस्मिन् राजरूपे उपमेये हंसादीनां बहूनामासेोषाद्ुपकस्य मालत्वमिति तदे तत्सवं 
वृत्तिकार आह-त्ैत्यादि । एवं उक्तरीत्या ¦ आरोपणेति । आरोपणं मनःप्रभृतिषु सरः- 
र भरतितादात्म्यारोपणं तदेव निमित्तं तादयो दंसदेरारेप इत्यथः | ५२५ ॥ 



दृशमोल्लासः। २३९ 

यद्यपि शब्दा्थालंकारोऽयभिच्युक्तं वक्ष्यते च तथापि प्रसिद्धाबुरोधादत्रोक्तः 
एकदेशविवसिं होदसन्पैरथिधोयते भेदमाजि यथा-- 

आलनं जय नरस्य हषदां सेतुर्विपट्वारिषेः 
पूवाद्रिः करवाख्चण्डमहसो लीलोपधान श्रियः । 
संग्रामामृतसागरभमथनक्रीडाविधा मन्दरा 
राजन् ! राजति वोरवेरिबनितावेधन्यदस्ते भुजः || ४२६ ॥ 

अन्न जयादर्भिन्नशब्दबाच्यस्य कुजरत्वाद्यारोपे भुजस्य आललानस्वाद्यारोपो 

यु 
अलटोकिक्रमदालखोकप्रकाशिततजगतस््रयः | 
स्तूयते देव ! सद्रशमुक्तारत्नं न कैभेवान् ॥ ५२५ | 

नन् मानसादिपदस्य परिव्रच्यसदत्वाच्छन्दाङ्कासत्वं हंसादिपदस्य च परिवत्तिसहत्वादथा- 
लकारत्वमिति द्खष्टपरम्परितस्योमयालंकारतया पुनसक्तवदाभासवत् उभयालकारप्रस्तावेऽ- 
भिधानं युक्त न व्वर्थालंकारपरस्तावे इति शंकते-यद्यपीति । उक्तमिति । प्राचीनैरिति शेषः | 
वक्ष्यते चेति । संकरालंकारनिरूपणप्रस्तावे अस्पामिव्यंवस्थाप्यते इत्यथः । समायत्ते- 
तथापोति } प्रसिद्धथनुरोधादिति भामहादिपूर्वाचायप्रसिद्धयनुरोधादर्थालकारमध्ये उक्तः| 
प्रसिद्धौ बीजमाह-एकदेशेति ] हि यतः इदं दि्टपरग्परितरूपकं एकदेशविवरतिंरूपकमिति 
अन्येमांमदादिभिरयिधीयत इत्यथः । तथा चैकदे शविवक्तिरूपकस्यार्थालंकारत्वं सवं सम्मत- 
मेवेति दिक् । 

अदशर मालारूयं परम्परितं रूपकसमुटादरति-आखानसिनि । दे राजन् ! ते तव 
भुजो यजति शौमते किम्भूतः जय एव कुञ्जरो गजस्तस्याखानं वन्धनस्तम्भः विपत् विपत्ति 
रेव वारिधिः ममुद्रस्तस्य हषरदां सेतु- शिकखमयस्तरणसागं. करवालः खडग एव चण्डमहा- 
ूर्स्तस्य पूरवाद्रियदयाचलः श्री. सम्पत्तिरेव श्रीलकष्मीस्तस्या लीला सुश्ठस्वापरतस्या उपधानं 
शिरोनिधाननूलप्टः सम्राम एवागरृतमागरस्तश्य प्रकृष्टमथनमेव क्रौडा तस्या विधौ सम्पादने 
मन्दरो मन्धाचल. वीस अपलायिनो ये वैरिणस्तेषां या बनितास्ताम्यो वेधन्यं विघवाघ्वं 
ठटातीति तादश इत्यर्थः । शाद लविक्रौडितं छन्द. | अत्र जयाटिकुञ्ञराद्योः पदयोभिन्न- 
त्वान्न मानसादिपदवत् रिलिप्त्वम् मुजे आलखानत्वाव्यारेपे जयादौ कुञ्रत्वाद्यासोपो निमित्त- 

मित्यदिष्ट परम्परितं रूपकम् एकस्मिन्युजल्पे उपमेये आकानादीना वदहूनामरोषान्मालात्व- 

मिति स्पष्टयति-अत्रेति ¦ भिन्नशब्दवाच्यस्य जयादेः करुञ्ञरत्वाद्यारोपे सतीति शेषः । युज्यते 

कुञ्रामिन्नजयाधारत्वसाधर्म्येण 1 जये कुज्ञस्वारोपे श्जरूपालानसम्बन्धितं साधारणो धमः ॥ 

दिव्छममालाल्पं परम्परित रूपकमुदाहरति-अरखछौकिकेति । दे देव ! राजन् ! अन्म 

कको छोकोत्तये यो महारोक उकच्कृषटदीसिस्तेन प्रकाशितं जगत्त्रयं येन ॒तादशः यद्रा जलो- 

किको लोकेऽन्यतरादृष्टो यो मह उत्तवस्तस्य आलोकः प्रदशंनमेव अलौकिको महानालोकः 
दयोतस्ते- प्रकाशितं जगत्वय येन वाहश्च: सद्वशो महत्छुल तदेव सद्वंश उक्कष्वेणुः सुक्तो- 
सत्तिस्थानं तचरत्यं ुक्तारनं मोक्तिकेषठः वान् कैन स्तूयते अपि तु सर्वे. स्तूयते इत्यथः । 
अत्रासेपणीययोः सत्कुख्सदरेण्बोः दिरटसद्ंरोनाभिधानम् राज्ञि युक्तात्वारोपे कुरगतौ वेणुत्वा- 
रोपो निमित्तमिति दिरुष्टं परम्परितं रूपकम् साजरूपे उपमेये मुक्तारत्नतारोपं विना अन्यायो- 
पामावाद्रुधकस्यामाखत्वम् ।। ५४२७ ॥ 



२९० नागेश्वरोटीकोपेते काव्यप्रकारो- 

निरचधि च निराश्रयं च यस्य स्थित मनिवत्ति तकौतुकश्रपर्चम् | 
प्रथम इदे भवान् स क्रूममूर्तिज यति चतुद्शरोकवह्लिकन्दः ॥ ४२८ ॥ 

इति च असाङारूपकमपि परम्परितं द्रष्टव्यम् ॥ 
किसलख्यकरेल तानां करकमलैः कामिनां मनो जयति । 
नलिनीनां कमलमुखैमुखेन्दुभिर्योषितां मदनः ॥ ४२९॥ 

इस्यादिरिशनारूपक न वैचतरयवदिति न क्षित् ॥ 

( १५६ ) प्रकृतं यनिषिध्यान्यताध्यते सा सपदि । 
उपमेयमसत्यं कृत्वा उपमानं सस्यतया यर्स्थाप्यते सा त्वपहुतिः । उदाहरणप्- 

अब्र: प्रागल्भ्यं परिणत रचः सत्तनये ! 
कलंको नेवायं परिसति शशांकस्य वपुषि । 
८ व 

अदिरट ममाररूपं परम्परितं रूपकमुदाहरति-निरव धौति । निरवधि काल्पर्च्छिद- 
यन्य निराश्रय च अत एव अनिवर्तितः कोतुकस्य आश्चर्यस्य प्रपञ्चो विस्तारो येन तादशं 
यस्य स्थित अवस्थान स इह अस्मिन् जगति प्रथमः आयः कूर्ममू्िः कमठङतिः भवान् 
जयति कीटशः कूममूरतिः चतुदंशकोकाः मूषख॑वःस्वरादयः ते एव वल्कर्लता तस्याः कन्दे मूल- 
मित्यथः । अत्र लोकवक्चिपदयोभिन्नत्वाददिट्धत्वम् ठोके वल्ल्प्वासेपो विष्णौ कन्द्ल्वारोरे 
निमित्तमिति अरिख्यं परम्परितं रूपकम् विष्णुरूपे उपमेये कन्दत्वारेपं विनाऽन्यारोपाभा. 
वाद्रूपकस्यामाखात्वमिति च | 

इति चेति । चकारेण पूर्वोक्तं अलौकिकेति समुच्चीयते अपिना पूर्वोक्तं माखारपं 
भेदद्वयं समुच्चीयते विद्न्मानसेत्यादि पद्मयेनोदाहृतं मालरूपकमपि परम्परितं मवतीति 
्रष्टव्यमित्यथः ॥ ४२८ ॥ 

यद्यपि रशनार्पमपि रूपकं सम्भवति तच पूवपू्वमासेप्यमाणानासुत्तसत्रारोपविषयत्व- 
रूपं त्ययेत्याह--किसख्येत्ति । मदनः काम. कामिनां रागिणां मनधित्तं जयति अभि- 
मवति वशीकरोति । केजयति रतानां बह्लीनां किसलयानि नूतनपनाण्येव करासतैः योषितां 
कामिनीनां करा दस्ता एव कमलानि तेः नल्नीना कमलिनीनां कमलान्येव सुखानि तैः 
योपितां खलान्येव इन्दवस्तेशत्यथः । अत्र किसलये करव करे कृमख्तवं कमठे सुखत्व 
मुखे चेन्दुत्वमारोप्यत इति ग्शनोपमायामिव पूर्वपूवेषामरोप्यमाणानां परपरत्र आरोपविष- 
पत्वात्तस्चाद्वूटनया स्शनारूपकमिदन्तदेवाह-इत्यादीति ! तरिं कुतो न लधितमित्याह-- 
न वेचत्येति । मणितिखि मतिसित्याद्पमायामिव ना वैचित्यवदिति न लक्षितम् न 
पृथग्लक्षितमस्माभिरित्यथः । परिणामा््कारसतु रूपके एवान्तर्भवतीति दिक्। इति रूपकम् ॥ 

अपहतिनामानमलंकार . छक्षयति--्रकृतमिति । प्रकृतमुपमेयं निषिध्य सत्यं कत्वा अन्यदगरङृतसुपमानं यत्साभ्यते सत्यतया व्यवस्थाप्यते आहार्यनिश्चयविषयीक्रियते सा अप- 
हुतिरित्यथः । प्रकृतमिति व्याच्टे--उपमेयमित | अपहुतिश्च द्विविधा शाब्दी आर्थी 
चेति शाब्दीत्यस्य शब्देन यत्रासत्यत्वमाह सेत्यर्थः । आ्थीत्यस्य आतेपरम्ये्यर्थः । आ्थीं ठ बहुभिभङ्गीमिनिवध्यते । कचिकतपयार्थकशब्दोपादानात् क्वचित्परिणामाथकशब्दोपादानात् क्वचिचान्यथेति उदादरणे स्छुटीमविष्यति तत्र शान्दीमपहुतिुदाहरति--अवाश्च इति : 
ूणच्द्रे कलंक दृष्टा पावती प्रति हरस्योक्तिः । हे शैरुतनये ! परिणतस्चः पूणकान्तेः 



दशमोल्लासः । र 

अमुष्येयं मन्ये विगख्दमृतस्यन्दशिशिरे 
इति श्रान्ता शेते रजनिरमणी गाढमुरसि ॥ ४३० ॥ 

इत्थं वा- 

चत सखि ! क्रियदेतत् पश्य वेरं स्मरस्य प्रियविरहकशेऽस्मिन् रागिलोके तथाहि । 
उपवन सहकारो द्वासथङ्गच्छलेन प्रतिविशिखमनेनोटृङ्कितं कालकूटम् ।॥ ४३१ ॥ 
 अत्रहिन सभूङ्गाणि सहकाराणि अपितु सकाठ्कूटाः शरा इति प्रतीतिः। 

एवं वा- 
अमुष्मिल्खछावण्यामृतसरसि नूनं मरगदशः 
स्परः शवेष्टुषट: प्रथुजवनभागे निपतितः । 
यदङ्खाङ्गाराणां प्रशमपिञ्युना नाभिकुहरे 
शिखा धूमस्येयं परिणमति रोमावलिवपुः | ४३२ ॥ 

जत्र न रोमावकिः धूमश्िखेयमिति प्रतिपत्तिः एवमियं भङ्गथन्तरैरप्यूद्या । 
शर्शाकस्य वपुषि वक्षसि प्रागल्भ्यं प्रकरत्वमवाघ्तः प्रकरीभूतः अयं पदार्थः कठ्छ्रो नैव 
विरसति शोभते कल्को नैव मवति किन्तु इवं रजनिरमणी निशाभिधा चन्द्रकामिनी अमुष्य 
चन्द्रत्य विगलत् द्रवीभूतं यदमृतं तस्य स्यन्दः प्रवणं तेन शिशिरे शीतके उरसि वक्चःस्थके 
रतिश्रान्ता विपरीतसुरतचिन्ना सती गां निश्चेषं यथा तथा दते इत्यर्थः | अघ्रोपमेयभूतं 
कलंकं निषिध्य उपमानभूता रा्रिः सत्यतया व्यवस्थापितेत्यपहतिः } नैवायमिति नशब्देन 
निषेधस्य प्रतिपादनाच्छाग्दी ॥ ४३० ॥ त 

निष्रेधनीधकम्रकारमेदेन रक्यमेदं दशंयति--इत्थं वेति । सखीं प्रति शिररण्या 
उक्तिः | उतेति सदे दे सखि | प्रियविरदेण कृशे अस्थिचमविोषे अस्मिन्मादृशे रागिल्मके 
कामिजने स्मरस्य कियत् अपरिमितं वैर विद्वेषः असित एतत्यद्य तथा हि तदेव कथयामि अनेन स्मरेण ऊत्रौ उपवनेषु यानि सहकाराणि तेषु उद्धासिनः शोभमानाः ये गङ्गासतेषां 
छलेन प्रतिविशिखं मतिवाणं सहकारपुष्परूपे बाणे बाणे कालकूटं उत्कटविषं उडकितं उपरि 
निहितमित्यथः । अन्रोपमेयभूतान् अज्गान्निषिष्य उपमानमूतं कालकूटं सत्यतया व्यवस्थापि- 
तमित्यपहतिः। कपटाथकशब्दोपादानादार्थीयमपद नुतिस्तदेवाह-अन्र हति । प्रतीतिरिति 
नतु नजाददिवदामधया प्रतिपादनमित्यथः | ४३१ | 

परिणामा थ॑कशब्दोपादानादार्थीमुदाहरति- एवेवेति ! वेदयादासी कचित्समद्धलम्पटं 
कामिनं प्रति वेश्यां वणयति--मो रसिक † श्वेण हरेण ष्डष्टो दग्धः स्मरः अस्या मृगद्शः 
पथुजधनभागे अमुष्मिन् हश्यमानप्रकषं खावण्यमेवामृतं तस्य सरसि वराङ्गरूपतडगे नूनं 
निपतितः तापशान्त्यै निश्चयेन निमग्नः । यस्य स्मरस्य अङ्गान्येव अङ्खारास्तेषां प्रशामस्यः 
शान्तेः पिशुना सूचिका इयं धूमस्य शिखा नाभिकुहरे नामिविे रो प्रावखिविपुः रोमवल्या- 
कारा परिणमति प्रादुमवतीत्यथः । शिखरिणी छन्दः । अन्न धूमशिखा रोमावलिवपुः परिण- 
मतीति परिणामशब्दाथवशान्नेयं रोमावकिः किन्तु धूमरिखेति प्रतीयत इति आर्थी अप् - 
युत्िगियम् । तदेवाह-अन्रेति । कचित्परकारान्तरेणाप्यपनुतिम॑वतीत्याह-एवमभियमित्ति । ` 
इयमार्थीं अपह्वतिः । मंग्यन्तरेः प्रकारान्तरैः । यथा सप्तमोल्लासे इदन्ते केनोक्तमि्त्यादि 
(२६४) पे । तत्र इदन्ते केनोक्तमिति शब्देन निषेधस्य प्रतिपादनादा्थी अपह तिः। 
कचिद्रधज्ञनया निषरेधबोधनम् यथा श्रकं केऽपि शक्कर इत्यादौ एव बहुप्रकारेण द्रष्टन्य- 
मित्यपहुनुतिः ॥ ४३२ ॥ 

१६ का० प्र 



२ नागेश्वरोरोकोपेते काव्यप्रकाशे- 

( १४७) श्छेष्ः स वाक्ये एकस्मिन् यतप्रानेकाथेता मवेत् ॥ ९६ ॥ 
एकाथव्रतिपादकानामेव शब्दानां यत्रातेको.ऽयथंः स इलेषः। 

उदादरणम्- 
उद् यमयते दिङ्म)छिन्यं निरकरु रंतेतरां 
नयति निधनं निद्रामुद्रां प्रयन्तयति क्रियाः । 
रचयतित्तरां स्वैरा चारभ्रवन्तं नकन्तनं 
बत वत लसत्-तेजःपुंनो विभाति विभाकरः । ॥ ४३३ ॥ 

^ अत्राभिधाया अनियन्त्रणात् द्रावप्यकभूपौ वाच्यौ | 
क भ (२१ 

( १४८ ) परोक्तिर्भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्तिः 
प्रकृताथप्रतिपादकवाक्येन रदिषष्टविशेषणमादासम्यात् न तु विशेष्यस्य साम- 

थ्योदपि यत् अप्रक्रृतस्याथेस्याभिधानं सा समासेन संक्षेपेणार्थद्रयक नात् सम्- 

सोक्तिः 
अर्थदठेषमल््कारं रश्रयति रष इतिं । परिवरत्तिसहानमिव शब्दानमिकनरन्तगत- 

फरद्रयन्यायेन यच्रानेका्प्रतिपादकता सोऽथव्ठेष इत्यर्थ. ! अन्याहारकम्यमाह-एकाथेति । 
अथमेदेन शब्दभेद इति नियमेन एकार्थस्येवान्वयबोधसमर्थानां शश्दानां यत्र यस्मिन्नरे 
विच्माने अनेकोऽथ॑ः प्रकरणादेरनियमेन बुध्यते स देषः सोऽथंश्छेष द्रत्यथैः | न चैकाथ 
प्रतिपादकानां कथमनेकार्थो वाच्य इति वच्यम्} तथाबिवकारिसपरेः शब्दैः सहं 
दिलष्टत्वात् ॥ ९६ ॥ 

उदाहरति-उद्यमित्ति ! विभाकरः सूयः एतन्नामकराजविशेषश्च उदयं पूर्वाचलं 
समृद्धि च अयते प्राप्नोति दिशां दिदयजनानां च अन्धकारवशान्माचि्यं स्वरूपावरण दारि 
द्रयवदाक्छुबेषतवं च नियाकुरुतेतराम् अतिशयेन दूरीकरोति निद्रामुद्रो ने्रनिमीखनं निस्त्सा- 
हर्ता च निधनं नाश नयति प्रापयति क्रियाः गमनागमनादिका विहितक्रियाश्च प्रवत्तयति 
सैराचारोऽभिसासादिः स्वेच्छया वेदनिषिद्धाचरणं च तने यत्प्वर्तनं तस्य कचचनसुच्छेदं 

` रचयतितरां अतिशयेन सम्पादयति बत बतेति हर्षतिशये कसत्तेजसा सोभमानरस्मीनां रोभ- 
मानकान्तीनां च पृज्ञः समृहरूपः विभाति विशेषेण दीयत इत्यथः } हरिणी छन्दः | 
अत्नोदयमयते इत्यादिषु वाक्ये उदयमित्यादीनां शब्दानामभिधायाः स्योगाचैः प्रकरणा- 
दिकः नियनस्त्रणामावादनेकार्थस्य वाच्यतया पर्यायपरिद्त्तिसहतया चार्थर्छेषीऽयम् तदे तत्सर्व 
बरत्तिकार आह-अत्रेति ! संयोगादीनाममविनामिघाया अनियन््रणाद् द्वयोरपि वाच्यतेवेति 
माव इति इषः | ८ ॥ 1 मयसकतेः भेदद्िरेषण 

समासेति सक्षयति-परोक्तिरिति । दिलष्टैः प्रकृताप्रकृतार्थो भयसङ्गतेः षण- 
वाचकमात्रग्देर्या पर्स्याप्रकृताथंस्य उक्तिः प्रकृतब्त्तान्ते आरोपो व्यज्ञनया प्रतिपादनं सा 

ममासोक्तिः । सूत्रं व्याङ्वंनाकाङ्धितेकदेशं पूर्यति-- प्रकरना्थंति । प्रसतुतार्थबोधकवा- 
क्येन परदाभ्दप्रतिपाद्यस्याप्रकृतार्थस्य निव्यं प्रकृतार्थसाकाडक्षतेनेदं ख्यम् । रिन्छेभदकेर- 
त्यस्य पय॑वसिताथमाह--रिरषटेति ! रिकं यद्विशेषणबोधकमा्रं पदन्तस्य माहास्यात् 
बोघकत्वरूफसामर्थ्यत् न तु विशेष्यत्रोधकस्यापि पदस्य सामर्थ्यादिव्य्थः । परोक्तिरित्यस्या- 
यंमाह-मप्रकृत्येति । प्रकृतगतव्यवराररूपस्वा्थंस्याभिधानं व्यञ्जनया ब्रोधनम् समासोनतौ 
भप्रकृवन्र्तःर्डोऽभिषया प्रतीयते अप्रङृतव्र न्तस्तु व्य्जनयेव प्रकरणेनामिधाया नियमनात्। 

„९ 



दशमोह्लासः । २४३ 

उद्ाहरणप्- 
.खहि उण तुज बाहूप्फसं जीए म रोति उल्छासो | 
ल अखरच्छी तुद् षिरहे ण हूञ्जला दुव्वखा णं सा ॥ ४३४॥। 

अत्र जयट्मोशब्दस्य केवलं कान्तःवाचकत्वं नास्ति । 
८ १४६ ) निदशंना । 

अभवन् वस्तुसम्बन्थ उपमापरिकल्पकः ॥ &७॥ 
निदशनं दृष्टान्तकरणन् । उद्ाहरणम्- 

क सूयप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः 
तितीषुदुस्तरं मोहादुडपेनास्मि सागरम् ॥ ४३५ ॥ 

अच प्रक्ृतव्यवहारेऽग्रकृतन्यवहारारोपः रूपके तु विरेष्ये प्रकृतेऽप्रकृतरूपासोपः } अन विशे- 
षणस्य दिठिष्टत्वसुपलक्षणम् प्रकृताप्रङृतसाधारणत्वस्य ओपगम्यगर्म॑त्वस्य सारूप्यस्य च सम्भ. 
वात् । तच्र साधारणविशेषणवञ्चाद्यथा “विलिखति कुचावुच्चेर्गाटं करोति कचग्रहमि? त्यादि 
प्ये कुचविटेखनकचग्रहणादि विशेषणानां शब्ददकेषं विना स्वतः एव साधारण्यान्नायकडता- 
न्तपरिस्फुत्तिरिति समासोक्ति. । ओपम्यगमविशेषणवद्चायथा “दन्तप्रभापुष्पचिता मणिपल्ल- 
शोभिनी इत्यादिपच्े नायिकाविशेषणत्वस्योपमितसमसेनैव सिद्धौ दन्तप्रमासद्ैः पुष्यः 
पाणिसदसः _पल्ख्वैः केशपाशसदृशेनालिश्न्देनेति समासाश्रयणेन रुताततान्तस्य परिस्फ्सि- 
रिति समासोक्तिः । सारूप्यवदशाद्यथा “पुरा यत्र खोतःः इत्यादिपये बनसारूप्यात् कुटुभ्बिषु 
धनपन्तानादिसमरदधिविषर्यासं प्राप्तस्य ग्रामनगरादेष्ान्तस्य प्रतीतेः समासोक्तिरिति दिक् । 

उदादहरति--छहिञणेति । 
खभ्ध्वा तव बाहुस्पशं यस्याः स कोऽप्युल्छासः । 
जयलक्षमीस्तव विरहे न खलूज्ज्वला दुखा ननु सा ॥ 

इति संस्कृतम् । समरपतितं स्वामिनमव्श्य बोरषहन्या उक्तिः | डे वीर् ! तव वादु 
स्पशं च्व्ववा यस्याः स कोऽपि अनिव॑चनीय उल्लासः हर्षोल्ुल्लताऽभूत् सा जयल्कषमीस्तव 

ध विरहे विथोगे सति न खड्ध उज्वला अननु प्रच्युत दुबला जातेत्यर्थः । अतः समासोक्ति दर्श 
यति-अत्रेति ! अन्न केवलं विरोष्यवाचिनो जगशक्ष्मीराब्दस्य कान्तावाचकत्वं अप्रकृतका- 
न्ताबोघक्रतवं नास्ति तस्य जयलक्ष्मीमात्रगोघनसामर््यात् विशेषणानान्तु लहिऊणेव्यादिण्दानां 
उभयगतबाहूषयशप्ाप्त्यादिबोधकत्वमस्त्येवेति समा मो क्तिग्लङ्कार इत्यर्थः । बाहूस्यशंखमप्र- 
युक्तोल्छासादि साधारणविदोषणवलाज्जयलकदमीवरत्तान्तो नायिकावृत्तान्तरूपतया गम्यत इति 
समासोक्तिरिति भावः । इति समासोक्तिः ॥ ४२३४-९ ॥ 

निदद्नां लश्चयति--नदश्चनेति । न मवतीत्यभवन् प्रतीतिविषयतामल्ममानस्तात्प- 
याविषयः तादृशः वस्तुनोर्वाक्यार्थयोः पदार्थयोवां सम्बन्धोऽन्वयः उपमापरिकल्पकः ओप. 
म्यमाश्षिप्य पयवस्यति सा निदरोनाऽल्कारः। इयं च वाच्यार्थनिदर्थना पदार्थनिदर्शना 
चेति द्विविधा । तन्न वाक्यार्थनिदशनामुदाहरति-क सूर्यति । सूर्यः प्रभवः कारणं यस्य॒ स 
वंशः रघुवंशः क अल्पो विषयो ज्ञेयोऽर्थो यस्यास्तादशौ मे मतिः क । सूर्थवंशमाकल- 
यितुं न शक्नोमीत्यथंः । तथा हि दुस्तरं तरिव॒मशक्यं सागरं मोहादक्ञानात् उडुपेन चर्मा 
वनद्धवंशपात्रेण तितीघु : तरिवमिच्छुः अस्मीव्य्थः । अल्पसाधनैरधिकारम्भो न सुकर इति 
भावः । अतः सूयवंशवणनेऽहं सागरं तितोषु^रस्मीति सम्बन्धोऽनुपपन्नः उडुपेन सागरतरण- 



२४४ नागेश्चरीटीकोपेते काठ्यपकाशे 

अत्रोडुपेन सागरतरणमिव मन्मत्या सूयवंशवणनमिव्युपमायां पयवस्यति । 
यथा बा-- 

उदयति वितततोष्वेरश्मिरञ्जावहिमरुचो हिमधाम्नि याति चास्तम् | 
वहति गिरिरयं वि्तम्बिघण्टाद्यपरियारितबारणेन्द्ररीलाम् ।॥ ४३६ ॥ 
अत्र कथमन्यस्य छीरामन्यो वहतोति तस्सहृशीमित्युपमायां पयवसानम् 
दोभ्यां तितीषति तरङ्गवतीमुजङ्गमादातुमिच्छति करे हरिणाङ्कविम्बम्। 
मेर लिछङ्घयिषति घ्रवमेष देव ! य्ते गुणान् गदि ु मुयममादधाति ॥ ४३५ ।। 

इद्यादौ माङारूपाऽ्प्येषा द्रष्टठया । 
८ ११५० ) स्वस्वहेत्वन्वस्योक्तिः क्रिययेव च साऽपरा । 

क्रिययेव स्व्वरूप-स्वकारणयोः सम्बन्धो यद् वगम्यते साऽपरया निदराना, 
यथा- 

उन्नतं पद मवाप्य यो स्घहंलयेब स पतेदिति चन् । 
छो टशोखरगतो टषत्कण्श्चारुमारतधतः पतव्यधः ।॥ ४३८ ॥ 

=~-~“~---~------- --* --~ ~~ ---- -------~---~-----------~ 

वन्मन्मत्या सूयवंशवणनमसम्भावितमिद्युपमां कल्पयतीद्युपमाया पयवसानात् वाक्याथ निदः 
सनेयम् ॥ ४८३५ | 

पदाथनिदशनामुदाहरति--उद यतोति । माघे रैवतक वर्णनम् } वितता विस्तीर्णां ऊर्वं 
ऊद्ध्वदेदया रदमयः किरणा एव रज्जवो यस्य तादशे अहिमरुचौ सूयं उदयति उदय- 

माने सति विततोध्वरदिमरन्जो दिमधाग्नि चन्द्रे अस्तं याति सति च पूरणिमायामुभयो सद्य 
स्तयोरेककालिकत्वात् अयं गिरि. रवतकः विरुज विशेषं यथा स्यात्तथा छम्बमान यद् व्या 
दयं तेन परिवारितः सम्बन्धितो यो वारणेन्द्रौ गजश्रेष्ठस्तस्य छीखां शोभा वहतीत्यथः | 
पुष्पिताग्रा छन्दः 1 अत्र समस्तंकपदबोध्येन वारणेन्द्रीरापदाथंन गिसिपदार्थस्याऽम्बयोऽनुपपन्नः 
अन्यलीलोद्रहनस्यान्येनासम्भवात् अन्यलीटातादास्म्यस्यान्यलीखायामसम्मवाच अतो वारणे 
नदररीखासदश लीरामित्युपमाया पयवस्यतीति पदाथनिदशनेयम् । श्छेषेण छीलापदेन रीला- 
द्योपस्थितौ बौजन्दरायति-अत्रेति ॥ ४३६ ॥ 

निदगना च माङारूपाऽपि सम्भवतोति तामुदाहरति-दोभ्यौमिति । दे देव! 
राजन् ! यस्ते ठव गुणान् शोर्यादीन् गदिनं वक्तुः उद्यममु्ोगमादधाति करोति एष स 
पुरुषः धवं दो्याँ भुजाभ्यां तरङ्गवतीनां नदीनां युजङ्कः विटं भर्तारं समुद्रं तितीर्षति करे 
पाणो हरिणाङ्कनिम्बं चन्द्रमण्डलं आदातुं ग्रदीतुमिच्छति मेरं छिलंघयिषति अनन्तगुणस्त्वम 
सोति भावः| अत्र तव गुणान्गदितमित्यागेको वाक्याथः एष ॒तरङ्गवतीभुजङ्मिव्यायपरो 
वक्याथः तयोश्च सम्बन्धोऽनुपपन्नः सन् सागरतरणादिसदश्ं स्वद्गुणगणमाषणमिद्युपमायां 
पयवस्यतीति वक्याथस्योपमाक्षेपकत्वाद्वाक्याथनिदशनेयम् एकस्य गुणगणनोद्यमस्योपमेयस्य 
समुद्रतितीष्रादौनि बहून्युपमानानीति माखाल्पेयम् ॥ ५३७ | 

अन्यविधां निदशनां छश्नयति-स्वस्वेति ¦ य क्रिययेव स्वस्य कायस्य स्वहेतोश्च 
अन्वयो देतुहेतुमद्धावरल्पः सम्बन्धः तस्य या उक्तिः प्रतिपादनं सा अपरा अन्या निदशेने- 
त्यथः । तमेवाथमाह-क्रि ययेवेत्ति । प्रथमस्वपदाथंमाह-- स्नस्वरूपेति ¦ स्वहेतु- 
शब्दाथमाह---स्वक्रारणेति । अम्वयशन्दाथमाह- सम्बन्ध इति । अवगम्यते 
णिजन्तमेतत् ख्याप्यते इत्यथः । तामुदादरत्ि--उन्नतमिति । दषत्कणः पाषाणकण 
दाल्द्लरगतः पवंतशिखरारूटः सन् चारमारतो मन्दवातः तेन धुतः चालितः अध 



दशमोल्लासः। २४५ 

अत्र पातक्रियया पतनस्य छाववे सति उन्नतपद्पराप्निरूपस्य च सम्बन्धः 
ख्याप्यते | 

( १५१) अप्रस्तुतप्रशंसा यासा सेव प्रस्तुताश्रया ॥ ९८ ॥ 
अध्राकरणिकस्याभिधानेन प्राकरणिकस्याक्चे #ीऽप्रस्तुतप्रशसा | 

( १२२) काये निमित्त सामान्ये बिरोषे प्रस्तुते सति । 
दन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा | && ॥ 

तदन्यस्य कारणादेः | क्रमेणोद्ाहरणम्- 
याताः किन्न मिरुन्ति सुन्दरि ! पुनथिन्ता स्वया मस्कृते 
नो काया नितरां कञ्चाऽसि कथयत्येवं सबाष्पे मयि । 
खञ्ज्ञामन्थरतारकेण निपतत्पोताश्रणा चद्चुषा 
दृष्टा मां हसितेन भावरिमरणोरसाहस्तया सूचितः ।॥ ४३९ ॥ 

== 

पतति किं कुर्वन् यो लघुरल्यमतिः अपकृ्गुस्वर्वोश्च स °न्नत पदं उक्कृष्टस्थानं ऊष्वस्थानं 
च अवाप्य हेलयैव पतेत् पदम्रश अधःसंयोगदेुक्रियां च प्राप्नुयादिति वबन् स्वदृशान्तेन 
प्रतिपादयन्नित्यर्थः । अत्र पततीति पतनक्रियारूपेण कार्येण स्वेनैव पतेत्पदप्रतिपाद्यस्य स्वस्य 
पतनरूपकार्थ॑स्य स्वकारणस्य च ल्धीयसः उन्नतपटपरासिरूपस्य सम्बन्धः काय॑कारणभावात्मकः 
प्रतिपाद्यते तथा च लाघवे सति उन्नतपदप्रामिः पाते हेतः यथा दषत्कणस्येति दृष्टान्तपयंव- 
सानादियमपि निद्शंना तदेवाह-अत्रेति । पातक्रियया पततीतिपद्प्रतिपाद्यया पतनस्य पते- 
त्पदप्रतिपा्यक्च कार्यस्य रूपस्य चेति तद्रूपस्य कारणस्य चेत्यर्थः । सम्बन्धः कायंकारणमभाव- 
रूपः ख्याप्यते प्रतिपाद्यते ॥ इत्ति निदशंना ॥ ४३८ ॥ १० ॥ 

अप्रस्तुतप्रशंसा लक्षयत्ति-अ्रस्तुतेनि । याऽपरसतुतस्याप्रक्ृतस्य प्रशंसा वणना सा 
प्रस्तताश्रया प्रकृतार्थप्रतिपत्तिपरा चेत्तदा सैव अप्रस्त॒तप्रगंसैव नामाख्ङ्कार इव्यथः । तदेवो- 
पपादयन् सूत्रं व्याचछ--अप्राकरणिकेति । प्राकरणिकस्य बुद्धिसन्निहितस्य आक्षेपो व्यज्ञ- 

नम् अप्रकरणिकेन प्राकरणिकस्याक्षेपोऽपरस्तुत प्ररं साप्राकरणिकेनाग्राकरणिकस्याक्षेपः 

समासोक्तिरिति मेदः । प्रस्तुतभ्यञजन प्रस्तुताप्रस्ततयोरसम्बन्धो न सम्भवतीति तत्सम्बन्ध- 

प्रदनसुखेन तामगप्रस्ततपरंसां पञ्चधा विमजते- कार्य इत्यादि ! कायं प्रस्तुते वणनीवस्वेन 
पक्ृते सति तदन्यस्य अप्रस्तुतस्य कारणस्य वचो वणंनमित्येकः प्रकारः} निमित्ते कारणे 

परसुते सति तदन्यस्य -अप्रस्ततघ्य कायस्य वच इति द्वितीयः} सामान्ये प्रस्तुते सति तदन्यस्य 
अप्रस्तुतस्य विशेषस्य वच इति तृतीयः । विशेषे प्रस्तुते सति तदन्यस्य अप्रस्तुतस्य सामान्य- 
स्य वच इति चतुर्थः । तुल्ये प्रस्त॒ते सति तदन्यस्य अप्रस्त॒तस्य तुल्यस्य वच इति पञ्चमः 
प्रकारः ॥ << ॥} ९९ ॥ 

तत्र काथ प्रस्तुते कारणस्य वणंनमुदाहरति-याता इति । अम स्कशतके प्रस्थानाननि- 

इरत्तोऽसि किमिति मित्रेण प्रो निष्त्तिदेतं स्वप्रियाइत्तान्तं वणंयति-दे सुन्दरि ! याता देशा- 
न्तरं गताः किन्न मिरन्ति नायान्ति अपि तु मिलन्त्येवेति काकुः । या चिन्ता कृता सा 
तेव पुनन क्थत्याह-पुनरित्यादिं । नैव चिन्ता कतेत्यपकपि चिन्ताकायमाह--नितरा- 

मिति । स्वभावत एव त्वं कृशा चिन्तया त॒ अत्यन्तं कृशाऽसीति मावः । एवमुक्तप्रकारेण 

हे मित्र ! सवाष्पे साभ्रुणि मयि कथयति सति तया पेयत्या कडथ ठ्जया मंथरा निष्किया 
तारका कनीनिका यस्य तादृदोन निपततत् विगख्देव पीतं संतं अश्रु येन॒ तादृशेन चषा 

करणेन मां दृषा हसितेन हास्येन माविनि आवयके मरणे उत्साहः सूचित इत्यथः । 



२४६ नागेश्वरीटोकोपेते काव्यप्रकाशे 
(~+. (२ भ (५ 

अत्र परस्थानाक्किभिति निवृत्तोऽसीति काय प्रषटे कारणमभिदहितम्। 
राजन् ! राजसुत्ता न पाठयति मां देन्याऽपि तूष्णीं स्थिता 
करुष्जे ! भोजय मां कुमार ! सचिवेनाद्यापि किं भुग्यते । 
इतथं नाथ ! शुकस्तवारिभवने मुक्तोऽध्वगैः पञ्चरा 
शित्रस्थानवटखोक्य शुन्यवरमोवेकेकमामाषते ॥ ४४० ॥ 

अत्र प्रस्थानोद्यतं भवन्तं ज्ञात्वा सहसैव त्वदरयः पाय्य गता इति कारणे 
प्रस्तुते कायमुक्तम् । 

एतत्तस्य मुखाक्कियत् कमलिनोपत्रे कणं वारिणो 
यन्मुक्तामणिरित्यमस्त स जडः श्रृण्वन् यदस्मादपि। 
अङ्गल्यग्रखघुक्रियाप्रविखयिन्यादीयमाने शनं 

कुत्र ड़ोय गत) ममेत्यनुदिनं निद्राति नान्तः ज्ुचा ॥ ४४१ ॥ 
अत्रास्थाने जडानां ममत्वसंभषवना भवतीति सामान्ये प्रस्तुते विशेषः कथितः) 

सुद्ृद्धूबाष्पजल्रमाजन करोति वैरप्रतियातनेन 

शादृख्विक्रीडित छन्दः । अचर प्रस्थानानिद्रत्तोऽसि किमिति प्रस्थाननिष्रत्तिरूपे कायें पष 

कारणस्य प्रियाभाविमरणौत्साहस्य वणनम् एव॒ च प्रस्थाननिव्त्तिरूपे कायं प्रस्तुते सति 
अग्रस्ततस्य प्रियामाविमरणोत्सादरूपकारणस्याभिधानमित्यप्रस्ततप्रखसा तदेगाह-अरेति । 

कारणे प्रस्तते कायस्य वणनसुदादरति-राज)।न्निति । राजान प्रति क्वेरक्तिः) हे 
राजन् ! तव अरिमवने वदागमनभिया शूल्यीकृते प्रतिचरपतिमन्दिरे अध्वगेः पान्थे. पञ्नरात् 
मुत्तो व्यक्तः शुकः प्रतिदरपतिशुक. न्याया निजनायां वर्मौ उपरिग्रहे चित्र्थान् आटेख्य- 
गतान् राजादौनवलोक्य एकेकमेकमेकं प्रत इत्थमाभाषते ८ कथम् ) हे राजन् ! राजसुता 
मां न पाठयति देव्यो रज्ञयोपि तृष्णीं स्थिताः न किमपि वदन्तिहे कुन्जे! मां भोजय डे 
कुमार ! सचिवैः मवद्वयस्येः अवापि कि न युज्यते इतीत्यर्थः । शां खविक्रीडित इत्तम् | 
अच शछ्रपलायनरूपे कारणे प्रस्तुते पथिकमुक्तश्ुकाभाषणरूपाप्रस्ततकार्यािधानमिस्यप्रस्तत- 
प्रशंसा तदेवाह-अत्रेस्यादि । कारणे श्ुपलायनरूपे कायं पथिकमुक्तञुकाभाषणरूपम् 
उक्तम् तेन च कारणं व्यज्यते इत्यथः | ४४० ॥ 

सामान्ये प्रस्तुते विशेषस्य वर्णनमुदाहरति-एतदिति । मल्कूटशतके कस्यचिन्मृखंस्य 
वृत्तान्तं कुतश्चिदाकण्यं विस्मयेन भाषमाणं कचित्प्रति कस्यचिदुक्तिः । तस्य मुखात् श्रतं 
एतत् कियत् अत्यल्पम् किन्तत् यत् स जडः मूखेः कमलिनीपत्रे स्थितं वारिणः कणं जल- 
विन्दुं मुक्तामणि मौक्तिकमिति अमंस्त क्ञातवानिति अस्मादपि अन्यत् अधिकजडत्वबोधकं 

श्रृणु शनेरादीयमाने मोक्तिकट्ुदधया यत्तेन मन्दं गृह्यमाणे वाणिणे श्र॑गुल्यग्रयोः कष्वी या 
क्रिया स्पदारूपा तया प्रविलयिनि श्रंगुरवेव ीयमाने रुग्ने सति मम मुक्तामणिः कुच 
उडडीय गत इति श्चा दुःखेन अन्तः न निद्राति नेचरनिमीरनेऽपि चिन्तां न त्यजतीत्यर्थः । 
अत्र जडानामस्थाने अयोग्यस्थाने एव ममत्वसम्भावना भवतीति सामान्ये प्रस्तते जडविशे 
घस्य वारिकंणे मुक्ताधीत्वरूपाप्रस्ततममत्वविशेषस्याभिधानमित्यप्रस्ततप्रशंसेयन्तदाह- अत्रेति, 
जडानां मृखाणाम् ममत्वेति आत्मीयत्वेत्यथः । विशेषः भ्रमविशेषः ॥ ४४१ || 

विशेषे प्रस्तुते सामान्यस्यामिधानमुदाहरति-प॒द्टदि ति । श्रीकृष्णेन नरकास्वरदते तस्यु- 
हदं शाल्वं प्रति मन्निण उक्तिः । यः पुरुषः वैरप्रतियातनेन कृतपीडषु पीडादानेन स॒दद्र- 



दशमोल्लासः। २४७ 

स एव पूञ्यः स पुमान् स नीतिमान् सुजञोवितं तस्य स भाजनं श्रियः ॥ ४४२ ॥ 

अत्र छण निहत्य नरकरासुरबधूना यदि दुःखं प्रशमयति तत् समेव इराष्य 

इति विशेषे प्रकृते सामान्यममिहितम् । 
तुल्ये प्रस्तुते बुल्याभिधाने त्रयः प्रकाराः इरेषः समासोक्तिः सादृश्यमनत्रं वा 

तुल्यात्तुल्यस्य हि आक्षेपे देतुः । क्रमेणादाहरणम्-- 
पुंस्त्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि यायाद्यदि प्रणयने न महानपि स्यान् । 
अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीदशोयं केनापि दिक् प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥ ४४३ ॥ 

येनास्यभ्युदितेन चन्द्र ! गमितः क्तान्ति रवो तत्रते 
यु्येत् प्रपिकत्तं मेव न पुनस्तस्येव पादह; । 
्षीणेनेतदनुष्ठितं यदि ततः किं छ्लसे नो मना-- 

ग्वे जडवामता ठ सवतो यदुकयोन्नि विसप्जसे॥ ४४४ ॥ 
भूना गप्पजल्प्रमा्जन अश्रपरोज्छन करोति स एव प्यः स, एव पुमान् स एव नीतिमान्. 
तस्यैव सुष्टु जीवितं स एव श्रियः कम्याः माजन पात्रमित्यथः । वशष्थवरत्तम् । अन्रप्र्ठुत- 

प्रशंसां दशंयति-अत्रेति । तत् तदा ॥ ४४२ ॥ 
पञ्चममेदे मेविष्यमाह-तुल्ये 3†न । अत्र श्ठेषपदं विशे षणविरोष्यवाचिशब्दानां सबे- 

पातेन यार्थगोधकपरम् । समासोक्तिपदं च विशोषणमानरस्योभयाथेबोधकपरमिति जेयम् 1 

आपे व्यज्खने ) तच दलेषदेतुकामुटादरति-पुंस्वादिति । सपत्नापहत राज्यणुद्तु कञचि- 
न्धपमुद्धे जयतस्तन्मन्तिण उक्तिः} मल्टय्डातके पद्यमिदम् पुस्वाप्पुरुषरचिह्ादपि यदि प्रवि 

चेत् चन्न प्रा्नुयात् मोहिनीरूपमङ्गीकृत्य देत्यगणाटमृतद्रणेन विइवस्य रक्षणात् अथ 

पातालमपि यायादच्छेत् प्रध्वीरक्षणाय वृर्ममूर्यां पापाट्गमन प्रणयने याचने यदिन 

दान् महत्वरदितोऽपि अल्पोपि स्यात् बलेः प्राथनसमये वामनत्वमङ्गकृत तदपि तथापि 

विद्व सवजन अभ्युद्धरेत् विपद्विनाश्चनेन रक्षेदिति ईडी इयं दिक् मागः रीतिः केनापि 

अनिर्वचनीयेन पुरुषोत्तमेन विष्णुना परकरिता इत्यप्स्ुतविष्णुप्तेऽथः । प्रस्तु्तराजपक्षे तु 

पुंस्त्वात् शौयदिरपि यदि प्रनिचङेत् अवः संपद्धंशमपि यदि यायात् याचने यदि न महान् 

मह्वश्ूल्योऽपि स्यात् तथापि सपत्नापहृतं विदवमभ्युदरेदितीदशी इयं दिक् केनापि अन्येन 

पुरषोत्तमेन सपयुरुपेण परकृटितेत्यथः] भवताऽपि तादशभावेन स्वराग्यमुद्श्रियतामिति मावः। 
अत्र वर्णनीयतया सत्पुश् प्रसते तत्तल्यस्य अप्रस्तुतस्य विप्णोरमिधानम् तत्र पुंरत्वादित्या- 

दिविनतेप्रणानां पुर षोत्तमेनेति बिरोष्यस्य च दलेषेण प्रस्तुतस्य विष्णुतुल्यप्य सस्पुरुषस्याष्षेषः 

हति श्टेषहेतुकाऽप्रत्तुतप्रशंसेयम् ॥ ४४२ ॥ 

समामोक्तिदेवकासदाहरति-येनेति । क्षीणधनः कश्चिुपजीवनाथंमपकारिणं सधनमनु- 

सरन् केनचिद्ुपारभ्यते हे चन्द्र॒ ! अभ्युदितेन उदयं प्रासेन समृद्धेन च येन रविणा त्वं क्छा- 

स्ति तेजोदीनतां ग्छानिं च गमितः प्रापितोऽसि अभ्युदितेनैव न त्वपकृतेनेति भावः । अत्र 

तस्मिन् रवौ ते तव प्रतिकतु प्रत्यपकवु मेव युज्येत पुनः प्रत्युत तस्येव रवेरेव पादग्रहः किर- 

णग्रहणं पादपतनं च न युज्यते अमायां सूर्येण सङ्गत्य तस्तेजोग्रहणमिति प्रसिद्धिः य॒दि 

क्षीणेन कलाहीनेन धनहीनेन च तया एतत् पाद्रहणमनष्टितं तरिं ततः पायग्रहणादधतोः 

मनामीषदपि कि नो ठजसे ऊुतः स्वल्पामपि जां न. प्रयासीत्यथः । अस्त्वेवं छना 

नयत्वमप्यस्त॒ यत् व्योम्नि आकाशे विस्फूजैसे सगवसुदेषि तत् मवतस्तव जडधामतव जड 

जलं डलयोरमेदात् शीतलप्रमतैव ! अद्र विशेष्यवाचिचन्द्रपदं न द्धं दिष्टविशषघणमत्र- 

मादास्येन प्रसुतसधननिर्धनदृततान्ताक्षेप इति समासोक्तिदेतुकाऽप्रसवतप्रशंसेयम् ।। ४४४ ॥ 



२४८ नागेश्रोटोकोपेते कान्यप्रकाशे- 

आदाय वारि पसितिः सरितांमुखेभ्यः किन्ावदजितमनेन दुरणवेन । 
क्षारीकृतं च वडवादहने हूतं च पातालकुक्षिकुहरे विनिवेशितं च ॥ ४४५ ॥ 

इयं च काचित् वाच्ये प्रतीयमानाथीऽनध्यारोपेखेव भवति यथा- 
अब्धेरम्भः स्थगित्तयुवनाभोगपाताल्ङ्क्षेः 
पोतोपाया इह हि बहबो लंघनेऽपि क्षमन्ते । 
आहो रिकः कथमपि भवेदेष दैवात्तदानीं 
को नाम स्यादबरङ्हराखोकनञप्यस्य कल्पः |] ४४६ ॥ 

कवचिदध्यारोपेणव यथा-- 
कस्त्वं भोः ? वथयामि दृवहतक मां विद्धि शाखोटकं 
न्द, ( ड ॥ 

वेराग्यादिव वक्षि साध विदितं कम्मादिदं कथ्यते । 
वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सवीरमना सेवते 
न च्छायापि परोपकारकरणे मागेस्थितस्यापि मे ।। ४४७ ॥ 

४ 
„ सादृश्यमाजेतकामुदाहरति-आद्ायेति । अनेन दुरणवेन दुष्टसागरेण छ्वणसमुदरेण 

परितः सवेतः सरितां नदीनां मुखेभ्यः सङ्गमस्थानेम्यः वदनेभ्यश्च वारिजरूमादाय तावदि- 
ति वाक्याल््कारे किमरजितं संपादितम् न् किमपीत्यथः तथा हि शषारीङृत मिष्ठमपि कटू कृत 
वडवादहने बाडवाग्नौ हूतं च पातार्मेव कुक्षिः कुहरं तस्मिन्विनिवेशितं विक्षिप्तं चेत्यथंः । 
मिष्टं जले वृथा नाश्ितमिति भावः । अत्र सवंतः परेभ्यो धनमाकृष्य असद्धययं कुर्वाण पुंसि 
प्रकृते अप्रङृतस्यान्पेः कथनं तच इङेषाभावेऽपि साश्यमात्रेणासव्पुरुषापेप इति सादश्यमात्- 
देतुकाऽप्रस्ततप्रश्सेयम् । ४८४५ ॥ 

तुल्ये प्रस्तुते तल्याभिधानरूपाऽप्रस्तुतप्रशं सा त्रिविधा कचिद्राच्यारथं प्रतीयमाना यानध्या- 
रोपमात्रेण कचित्परतीयमानार्थध्यायेपेण कचचवंशमेदेन तदध्यारोपानारोपाम्याम् । तच्राद्यामाह- 
इयं चेति । प्रतीयमानो व्यङ्गयः । अतसिमस्तत्वारोपोऽध्यारोपः। उदादरति-अस्वेरिदि | 
इह अर्स्मिल्लोके बहवो भूयांसः पोतोऽन्धियान उपायः साधनं येषान्ते सांयान्निकाः ससु- 
द्रवणिजः अम्भो जलन्तेन स्थगित आच्छाद्वितस्तिरस्कृतो वा भुवनस्य भूमेराभोगो विस्तारः 
पातालस्य कुक्षि्म॑ध्यं च येन॒ तादृशस्य अब्धेः समुद्रस्य छङ्कने उल्लंघनेऽपि क्षमन्ते शक्ता 
भवन्ति अहो यदि दैवात् एषः समुद्रः रिक्तः जरशुन्थो भवेत्तदानीं अस्य॒ समुद्रस्य अवो 
गर्तः कुहरं छिद्रं तयोरारोकने दर्शनेऽपि को नाम कथमपि कल्पः समर्थः स्यान्न कोऽपीत्य- 
थः । अन्नोपभदनशीलस्य दुष्परमोः पूणंतेव वरं न रक्तता अत्यन्तोपमद नापत्तेरिति प्रस्तं 
प्रतीयमानम् अत्र वाच्यार्थस्य स्वत एव संमवितया न तत्र प्रतीयमाना्थाध्यासेप आवक्य- 
कः } अत्र प्रभुः सम्पदि सुखसेव्यो विपदि कष्टसेन्य इति प्रयुवृत्तान्तः प्रक्ृतोऽप्रकृताब्धिचरः 
त्ान्तेन सादृश्यमाजादाक्चिप्यते अपुरषेऽग्धावम्येतेऽथां अबाधिता एवेति न प्रतीयमाना- 
थध्यारोप इति ॥ ४४६ ॥ 

द्वितीयामाह-क्वलिदिति ) ध्वन्यालोके प्र्नोत्तरखूपं पद्यमिदम् । भोः त्वं क इति 
वक्षं प्रति पथिकस्य प्रश्नः । कथयामि देवेन हतकं रन्यं दुभाग्यं शाखोटकं भूतावासबृक्षवि- 
शेषं मां विद्वि इत्युत्तरम वैराग्यादिव वक्षि वदसि इति श्रहनः कथ्यते अत्र॒ अस्मन्प्रदेशे 
वामेन मागद्वामभागेन वाग्माचारेण च उपलक्षितः वटो वरव्रक्षः अस्ति तं वटं अध्वगजनः 
पान्यजनः सर्कत्मना छायारोहणमोजनशयनादिना वा सेवते आदरेणाश्रयति मागे र्यायां 
सदाचारे च स्थितस्यापि मे मम छायाऽपि परोपकारकरणे न भवतीत्युत्तरम् । अत्र सव्ा- 

तेण स्वदत्तस्यानङ्गीकाराद तीव निर्विण्णः अधमजातिरदिुः कश्चित्पुरुषः प्रस्स्ततः प्रतीयते अचे- 
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कचिदशोष्वध्यारोपेण यथा - 
सोऽपूर्वो रसनाविपय यरि धरिस्तच्कणयोर् चापल 
टृश्टिः सा मदविस्मृतस्वपरदिक् किंभूयसोक्तेन वा । 
सवं विस्मृतवानलि रमर ! यद्वारणोऽद्ाप्यसौ 
अन्तःशून्यकरो निषेव्यत इति भ्रातः ! क एष ग्रहः ॥ ४४८ ॥ 

अप्र रसनाविपयासः, शन्यकरल्वं च भ्रमरस्यासेवने न हेतुः कणचापलं तु 
हेतुः मदः प्रव्युत सेने निमित्तम् | 

( १५३ ) निगीयोध्यवसानन्तु प्रजृतस्य परेण यत् । 
स्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम् ॥ १०० ॥ 
कायकारणयोयश्च पौर्वापयंविपयंयः , 

ह ९ 

विज्ञेयाऽतिशयोक्ठिः सा 
उपमानेनान्तर्निंगीणेस्यो पमेयस्य यद्ध्यवसानं सेका, यथा- 

तनेन वाच्या्थेन शाखोटकेन उक्तिग्तयुक्तयसंभवात् वाक्याथ शाखोटकाटिरूपे प्रतीयमाना- 
थस्य अधमजातिदित्सु्रथतेरारोप आवश्यकः वाच्वशाखोट्के सम्बोध्यत्वोचारयितृत्वाटिकम- 
नुपपन्नमिति प्रतीयमानाध्यारोपः ॥ ५८७ | 

वृतीयामाह-क्चिद्विति ¦ हे भ्रमर ! यस्य वारणस्य सः अपूर्वो नवीनः रसनाविगरया- 
सविधिः जिहापरिव्रचतिः परापरविपरीतामिधानं च । कणंयोः तत्तां चापलं अनवरत- 
चाट्न परवचनप्रतायत्वं च मदो गण्डजलं गवंश्च तेन विस्मृता स्वपरदिक् निजपरमा्ः 
आतरानासविवेकश्च यया तादृशी सा विलक्षणा इष्टिः वा अथवा भूयसा बहुना उक्तन कि- 
सव एतत्सव त्वं विस्मर तवानसि हं भ्रातः ! अन्तःद्युन्यकरः अस्थिमांसादिद्यून्यमध्यज्युंडादंडः 
घनशन्यदस्तश्च असौ वारणः गजः अनुगतसेवकवारकश्च यत् अथापि निषेव्यते नितरामा- 
ग्रहेण सेग्यत इति एषः ग्रहः आग्रहः क इध्यथः | एष दुराग्रह न युक्त इति मावः । अचाप्र- 
स्तुतयोगंजभ्रमरयोरमिधानेन तल्ययोः परस्ततयोः सेव्यसेबकयोर्मिवारकानुमतयोः पुरुषयोः 
इठेपेणान्तेप इत्यप्रस्ततप्ररसा इय हि कणचापलंशे वाच्ययोर्गजभ्रमरफेः सेव्यसेवकपुरषरूप- 
पतीयमानार्थानध्यारोपेण तदन्यत्र तु रसनाविपयंयादिरूपांशत्रये तयोस्तदध्यारोपेणेव भवरि 
तदेवाह-अत्रेति । न हेतुरिति । अतोऽ प्रतीयमानपरुषाध्यारोपः हे तरिति भ्रमरस्यासेवने 
हेत्रेवेव्यर्थः । मतस्तदंशे प्रतीयमानपरुषरस्य नाध्यारोप आवश्यक इति मावः । निमित्त 
मिति । देतस्यि्थः ! अतस्तरदंश प्रतीयमानपुरुषाध्यारोपयक्षेति माव इत्यप्रस्ततप्रशंसा ॥ 

अतिशयोक्ति चतुर्धा रक्षयति-निगीखत्यादि । परेण उपमानेन निगीयं कवलीकत 
पृथगनिर्दिश््य यत्पकृतस्य उपमेयस्य अध्यवसानं आहायमिदनिद्चयः सा एका प्रथमा यत्परस्तु 
तस्य बुद्धिसन्निहितस्य अन्यत्वमन्यत्वपरकारेण वर्णनं सा द्वितीया यच्च यद्रथेस्य यदिशब्दे- 
चेच्छब्देन बा यदिशब्दार्थस्योक्तौ सत्यां कल्पनं असम्भविनोऽस्य कल्पनं सा तृतीय 
यश्च कार्यकारणयोः पौर्वापयंस्य कारणानन्तरं कार्यमिति प्रसिद्धस्य पू॑फरमावस्य विप्यं 
वैपरीत्यं सा चतथा अतिशयः अतिशयिता प्रसिद्धिमतिक्रान्ता खोकातीता उक्तिः अनिश 
योक्तिः । एतेषां प्रमेदानामतिशयोक्तिरिति योगरूढं नामेत्यथः । ग्रथमखक्नणं वित्रण्वन् परे 
गेत्यस्या्थमाद-उपमानेनेति । _ अन्तन्निमीणश्य अन्तर्गिकितस्येव स्ववाचकशन्देनानुपात्त 
स्य अध्यवसानं परङृततादाप्म्यारोपः स च मेदप्रतिपच्यसहताहायंनिस्चयरूपः । सेका निमी 
यध्यवसानसूपा प्रथमाऽतिशयोक्तिः । 
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कमलमनम्भसि कृमङे च करुबख्ये तानि कनकटत्तिकायान् | 
सा च सुषुमारसुभगेत्युत्पातपरम्पर। केयम् ।। ४४९ ॥ 

अत्र मुखादि कमलादि रूपतयाऽध्यवसितम् । 
यच्च तदेवान्यत्वेनाध्यवसौयते साऽपरा यथा-- 

अण्ण खडहत्तणञं अण्णा बिञ का विवत्तणच्छाभा। 
सामा सामण्णपञावहृणो रहनिचञअ ण हह ॥ ४५० ॥ 

„ "यद्यथस्य' यदिशड्देन चेच्छब्देन वा उक्तौ यत्कल्पनम् ¦ अर्थादसम्भविनो- 
ऽथस्य ) सा तृतीया । यथा-- ॥ 

राकायामक्ट्कुं चेदमरांशोभवेदरपुः । 
तम्या मुखं तद! साम्यपर।भवमवाप्तुयात् ॥ ४५१ 

उ दाहरत-कमलरमिति । त्रेयसीं दृष्रा तत्सखी प्रति नायकस्योक्तिः । अनम्भसि 
अनुठके देशे कमलं कान्तावक्त्ररूप प्च तस्मिन्कमठे च कुवस्ये नेतरद्रयरूप नीोसलद्वयम् 
तानि चीण्य॒धि कनककरतिकाया कान्तातनुरूपायां सुवर्ण॑कतिकायां सा च कनकरतिका सुक 
मारा द्वी चासौ मुभगा सुन्दरा चेति उस्पातपरम्पया अद्धतमाला केयमित्यर्थः। आर्या 
छन्द" | अच्र प्रकरणरम्याना नायिकावस््रार्दानां कमलादितादात्म्येनाध्यवसानान्सुखादेरति- 
शायः प्रतीयत इति निगीयाध्यवमानरूपा सेदेऽमेदाध्यवसायात्मिकाऽतिशयोक्तिरियम् तदेवाह- 
अघ्रेति ! अध्यवसितं निश्चित कमल-कुवस्य-कनकलतिकापैर्मुलनेव्रतनूनां कमल्त्वादिनाऽ- 
ध्यवत्तानाइतिशयोक्तिः ॥ ४५९ ॥ 

दितीयाट्ण व्याकरोति--यच्चेति । तदेव प्रस्ततमेव । अन्यत्वेनेति ¦ तन्जातीय- 
मेव वस्तु तञ्जातीयभिन्नत्वन व्यत इत्यर्थः । मा अपरेति ¦ अभेदे सेदरूपाऽतिशयोक्तिः 
उद्रादरति-अण्ण यिति ॥ ॥ 

यन्य यत्सौक्रुमावेमन्येव च काऽपि वतंनच्छाया | 
द्यामा सामान्यप्रजापतेः रेखेव च न मवति ॥ 

„_ इति संस्कृतम् । नायकं प्रति नायिक।सख्या उक्तिः । अन्यदेव लोकम्रसिद्धसौकुमा- 
यभिन्नमेवेदं इ्यामाविषयकं सौकुमार्यम् सौन्दर्यं अन्यैव काप्यनिर्वचनीया व्तनस्य॒ शरीरस्य 
छोवा कान्तिः इयामा शीतोष्णकाे उष्णशीता षोडशवार्षिकी इयं कान्ता सामान्यप्रजापतेः 
साधारणचष्टुः रेखा नि्मितिरेव न मवतीत्यथः } अन्यदेव लोकप्रसिद्धसौुमार्याचमेदेऽपि 
भेढो वणितः । तथा चाच्रान्यदेव सौकरुमार्यमिल्युक्त्याऽस्याः सौन्दये सौन्दर्यान्तरादतिशयः 
प्रतीयते इत्यन्यत्ववणैनरूपाऽमेदे मेदाध्यवसायात्मिकाऽतिशयो क्तिः ॥ ४५० ॥ 

वरतीवालक्षणं व्याकरोति--यद्य्थस्येति | वृनीयेति । यचर्थातिश्चयोक्तिसित्यि्थं. । तच 
यदिरब्देनोक्तौ यथा-- 

यदि स्यान्मण्डले सक्तमिन्दोरिन्दीधरदयम् । 
तदोपमीयेतेतस्या वदन लोल्लोचनम् ॥ 

इति । चेच्छब्देनोक्तावुदाहरति--राकायामिनि । राकायां पूणिमायाममरतांशोश्र- 
नद्रस्व वपुः शरीरं मण्डलं अकटङ्क कलङ्करहित चेद्यदि भवेत्तदा तस्या नायिकाया मुखं कर्त 
सान्यं चन्द्रसाहश्यमेव पराभवस्तिरस्कारस्तमवाग्नुयात् निरूपमस्योपमानसम्भव एव तिरस्कार 
इति मावः । अतः चन्द्रेण सह सुखस्य साम्यं तर्कितमेव न ठु वस्तु सत् तेन सुलस्यातिशयः 
प्रतीयते इति यदर्थातिरायोक्तिः ॥ ४५१ ॥ 
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कारणस्य शोघ्रकारितां चक्तु कायस्य पवेमुत्तौ चतुर्थी यथा-- 
हृदयमधिषितमादौ मास्याः कुपुमचापबाणेन | 
चरमं रमणौबल्लभ ! लोचनविषयं त्वया भजता ॥ ४५२ ॥ 

( १५४, प्रातवस्तूपमातु सा १०१) 
सामान्यस्य द्िफरेस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः | 

साधारणो धमः उपमेयवाक्ये उपमानत्राक्ये च कथितपदस्य दुष्टतयाऽ- 
भिदहितत्वात् शब्दभेदेन यदुपादीयते सा वस्तुनो वाक्याथंभ्योपमानत्वात् प्र तिव- 
स्तूपमा । यथा- 

देवीभावं गमिता परिवारपद् कथं भजव्वेषा । 
न खलु परिभोगयोग्य देवतरूपाङ्ितं रत्नम ।। ४५३ ॥ 

चतुर्थीकश्नणं ग्याकरुव॑न् तस्या अलङ्कारतावीजमाह-कारणस्येति । शीघ्रकारितां वक्तु- 
मिति दमटिति कायकारित्वं ध यो चयितुम् पूवं कारयेत्पद्युपयुक्तकालत्पूवं उक्तो कथनं चतुर्थी 

काथंकारणयोः पौर्वापर्यविपयंयरूपा चुरी अतिशयोक्तिः । विपययश्च द्विविधः कांस्य प्ाथ- 
स्येन सहमावेन चेति तत्राच्मुदाहरति-ह्दयमिति । दामोदररुप्तङेते कृदनीमताख्ये काव्ये 
पद्यमिदम् | हे रमणीवल्खम ! कामिनीकान्त ! कुतुमचाप्व्राणेन कामेन माख्त्यास्तन्नामकना- 
यिकाया हृदयमन्त.करणं आदौ प्रथममपिष्टितम् आक्रान्तम् खोचनविषयं नेच्रगोचरतां भजता 

पराप्नुवता त्वया चरम पश्चादधिष्ठितमित्यथं । अत्र कारणस्य रमणीवक्षभाविष्ठानस्य शीघ्र- 

कारितां वतत कार्यस्य कन्द्पायिषठान्य प्रथमुक्तिरिति कार्यकारणयोः पौरवापयंविपयेयरूपा 
चवुर्थ अतिशयोक्तिः। कार्यस्य सहमावेनेव्यत्यो गाहरणम्- 

सममेव समाक्रान्तं द्वयं द्विरदगामिना । 
इति रघुवंशे अच्र सिहासनाक्रमणं कारणं महीश्न्मण्डलाक्रमण काय॑मिति सममेव न 

ठ पूर्वापरभावेनेति प्रतीतेः पौर्वापर्यविपयेयरूपाऽतिशयोक्तिरिव्यतिशयोक्तिः ॥ ४५२-१२ ॥ 
पतिवस्तूपमां रक्नयति--परतिवस्तूपमेति । एकत्य सामान्यस्य साधारणधमंस्य 

वाक्यद्वये उपमानोपमेयवाक्ययोः यत्र यस्यामलंकृतो द्िदिवारं स्थितिः उपादानं अर्थाच्छ- 

व्दभेदेन कथितस्य पदस्य दुष्टत्वात् सा प्रतिवस्तूपमा, प्रतिवस्तु प्रतिवाक्याथेसुपमा साधारणः 
धर्मोऽत्यामिति व्युत्पत्तेः ¡ अचर द्विरिति द्ये इति च पदे अनेकोपलक्षके मारनुरोघात् ] 
तेन वाक्या्थयोवाक्या्थानां च उपमात्तम्पादकत्य एकस्येव धममस्य विभिन्रशब्दोपात्तत्वं 
परतिवस्तूपमेति फक्तिम् ¦ सामान्यपदार्थमाह--साधारणो धमै इति । वाक्यद्वये इत्यस्याथ- 
माह--उपमेयेति । अपिदितत्वात् सतमोज्ञासे कथितत्वात् । सूतरेऽलुक्तमपि शब्दभेदेनेति 

विशेषणमर्थवशलम्यमित्याह--शब्द भेदेनेति । र्थितिपदार्थमाद-उपादीयत्त इति । प्रति- 
वस्तूपमापदस्य व्युत्त्ति दरशयति--वस्तन इति । उपमानत्वादिति एवं चोपमेयत्वमपि 
वाक्यार्थस्येति ध्वनितम्! सा च प्रतिवस्तूपमा दधा अमालरूपा माटारूपा चेति } ततराचायुदा- 

हरति-देवोति । राजानं प्रति देवी सख्या उक्तिः । दे राजन् ! देवीभावं देवीत्वं गमिता 

कृताभित्रेका एषा राज्ञी परिवारस्य साधारणफलचस्य पदं स्थानं शब्दं वा कथं भजतु अनौ- 

चिव्यादिति भावः । न खट दैवतरूपेण अङ्कितं चिहितं स्वर्णादिनिर्मितोरकृष्टदेवतापतिमारूपं 

रलं शरेष्ठं वस्तु परिभोगाय भूषणाचरथमुपादानाय योग्यं मबतीत्यथः 1 अत्र कथं मजतवित्यनन 
पसिासपदमजनस्यानौचिल्यं प्रत्याय्यते न॒ खल्विव्यनेन च परिभोगस्येति एकस्येवानौचित्य- 

५ 

रूपामान्यस्य शब्दभेदेन द्विवारमुपादानम् अर पूववाक्युपमेयभूतम् उच्तरवक्यरपमान- 



२५२ नागेश्वर रीरौकोपेते काठ्यप्रकाशे- 

यदि दहव्यनखोऽत्र किमद्युतं यदि च गोरवबमद्रिषु किन्ततः। 
खवणमम्बु सदेव महोदधेः प्रकृ!दरेव सतामविषादिता ॥ ४५४ ॥ 
त्यादिका माला प्रतिचम्तृपमा द्रध्भ्या 1 एव मन्यत्राप्यनुसत्तेञयम् ॥ 

( १५१५ ) दष्छन्तः पुनरेतेषां सर्वषां प्रति यिम्बनम् | १०२॥। 
एतेषां साधारणघमादोनाम् दृष्टोऽन्तो निश्चयो यत्र स दृश्टन्तः। 

त्वयि दृष्ट एव तस्या निवीति मना मनोमवञ्वलितम् | 
आलोके हि हिमांशेविकसति कु सम छुमु्टत्याः ॥ ४५५ ॥ 

एषः साघम्यण वधम्यण तु- 
तवाहवे साहस्कमशमणः करं कृपाणान्तिकुमानिनोषतः । 
भराः परेण बिशशर्नामगदधस्यबाते स्थिरतां हि पांसवः ॥ ४२६ ॥ 

भूतम् } एलं च देवतरूपङ्कितरत्नस्य मोगयोग्यत्व रथाऽनुचित तथा देव्याः परिवारपद्- 
योग्यत्वमनुचितमित्यौपम्यपयंबसानमिति प्रतिवस्तूपमेयम् ॥ ४५३ ॥ 

माखाखूपामुदादरति--यदौति । सममोल्टासे व्याख्यातमिदम् । अत्र स्वाभाविकका्य- 
दशनं न विस्मयकरमिति स्वाभाविककायंदशंनस्य विस्मयाजनकत्वं साधारणौ घमं- शब्द् 

भेदेन निर्दिष्टः! एवं चानठादे दहिकवादिकं यथा स्वामाविकत्वान्नाश्चयाय एव सतामविषा- 
दिता स्वाभाविकीति नाश्चययित्यौपम्ये पयवसतानमिति ध्रतिवस्तूपमा | अनर किमदूयुतं 
किन्ततः सदेव प्रङ्तिरेवेति विभिन्नशब्दैरदमुताभावरूपन्येकस्य सामान्यधर्मस्य वाक्यचतुष्ट- 
येऽप्युपादानान्मालात्वम् 

एवमन्यत्र । वेधम्यस्थलेऽपीत्यथंः । यथा-- 
चकोय एव चतराश्वद्धिकापानक्मणि | विनाऽबन्तीन्रं निपुणाः सदयो रतनमणि ॥ 
इति पद्ये वन्त्य एवं सदृशो रतिनमणि निवुणा इत्येवंरूपे वेधम्यविपयये साधम्यपयंव- 

सानमति प्रतिवस्तूपमा ।॥ ४५४-१३ ॥ 
दान्तं लश्चयति--ष्रान्त इति ¦ अत्र पूरव॑तो वाक्यद्वये इत्यनुवतते तथा च उपमय- 

वाक्ये उपमानवबाक्ये च एतेषां उपमानोपमेयसाधारणवर्माणां स्वेषां प्रतिषिम्बनं  बिम्बप्राति- 
विम्बभावः न तेकत्वं दष्टान्तः-विम्वप्रतिविम्बमावापन्नसाधारणवर्मादिकं वाक्यार्थयोरा्थमौ- 
पम्यं दृष्टान्ताखङ्कार इति फलितम् । एकत्या्थस्य शब्दद्वयेनामिधानं वस्तग्र तिवस्तुभावः ढयो 
रथंयोद्िरपादानं भिम्बप्रतिनिम्बभावः | एवं च विश्चेषणयोर्विंगेष्ययोश्च सादश्यनिद्रो भवति 

नत्वकत्वस्य । स चायं द्टान्तः साधम्यवधम्यम्यां द्विषा तचाद्यसुदाहर त--त्वयीति | 

नायिकासख्या नायकं प्रद्युक्तिः , मनोभवेन कामेन ज्वलित ततं तस्या मनः स्वावदृष्ट एव 
दृष्टमात्रे सति निर्वाति शाम्यति अन्न दशंतमाह-आछोके हीति । दिमांशोरोके दशने 
हि कुमुद्रत्याः कुख॒दिन्याः कुसुम विकसतीत्यथः } अचर ृपचन्द्रयोः नायिकाकरुमुद्रस्योः मनः- 
कुरुमयोः मनोमवल्वलितसूय्यकिरणन्वल्ितियोः निर्वाणप्रकाश्चयोश्च बिम्बप्रतिविम्बभावः इति 
दृष्टान्तारङ्कारः } कुमुद्रत्याः कुसु मस्य हिमाद्युदशने विकास इव तस्यां मनसस्त्वदशनं उल्लस 
इति प्रतीयमानोपमाया मनःकुसमयोर्चिम्बभावापन्नयोः साधारणधमंत्वम् । एप दशि- 
तदृशन्ताल्ङ्कारः साधम्यंण समानधर्मसम्बन्पेन वेघम्पेण विरुद्धधमंसम्बन्धेन । उदाहरति-- 
तघेति । हे राजन् ! आहवे युद्धे साहसमात्मनिरपेक्षं यक्रम॑व्यापारस्तेन शमं सुख यस्य 
तादृशस्य करं पाणि कृपाणान्तिकं खडगसमीपं आनिनीषतः आनेतुमिच्छतः तव परेषां 
शरणां मयाः योद्धारः विशरारतां विशीणतां पलायमानितां अगुः प्रापुः | तत्र दृष्टान्तमाह. 



द शमोल्लासः । २५३ 

(१५६) सद्रदुष्त्तिस्तु धमस्य प्रकृताप्रङृतात्मनाम् । 
सैष क्रियाशु बहीषु कारकस्येति दीपकम् ॥ १०३ ॥ 

पराकरणिकाप्राकरणिकानामर्थादुपमानोपमेयानां घमः क्रियादिः एकवारमेव 
यदुपादीयते तत् एकस्थस्येव समस्तवाक्यदीपनादोपकम् › यथा-- 

किचणाणं धणं गाञाणं फणमणो ॐशर1ई सीहाणं । 
कुखवाखिञाणं व्थणञा हनो [हषप्पन्ति अमुञाणम् |! ४५७ ॥ 

कारकस्य च बहीषु छ्छियासु सकृद्रत्तिरदीपकम् यथा-- 
स्विद्यति कूणति वेल्छति विचरति निभिषति विदोकयति तिर्यक् । 
भन्तन्नन्दति चुम्बितुमिच्छति नवपरिणया वध्रः शयने । ४५८ || 

पांमवो रजांसि दि निश्चयेन अवाते अनिलामावे स्थिरता द्धतीत्यथः । अचर वाते तु पासवः 
स्थिरता न दधतीस्येवरूपे वैधर््यंविपर्यये साधम्यपयंवसानमिति दष्टान्तालङ्कारत्वम् । अत्र 
पासुमय्योः पलायनास्थिरत्वयोर्चिम्बप्रत्िविम्बभाव इति दान्तः ॥ ४५६ | 

दीपकं द्वेधा छक्नयति--सकृदिति । प्रकतं प्राकरणिकमुप्मेयं अप्रक तमप्राकरणिकमुप- 
मानम् ठदात्मनां तद्रुपाणां धर्मिणां धमंस्य क्रियादिरूपस्य .सक्द्टृत्तिः एकवारमेवोषादानं 
यत् तत् एकं दीपकम् बह्वीषु क्रियासु सतीषु कारकस्य कर्वादिकारकमभ्ये कस्याप्येकस्य सैव 
सद्द तिरेव द्वितीयं दीपकमिति क्रियादिदीपक कारकदीपकं चेति द्विविध ॒दौपकम् एकस्य 
धर्मस्य एकवारं प्रस्तुताप्रस्तुतोभयव्र्तित्वे आचरं एकस्य कारकस्य एकवारमेवानेकासु क्रियासु 

(~ ^~ भ, ७, (-, र (त 

सम्बन्धे द्वितीयमिति मावः दीपकपदयोगमाह-एकम्थम्यंवेति } सव वाक्यदौपकत्वेन दीप- 
साम्यादीपकमित्य्थ. । प्रथमदीपकं द्विविवम् क्रियादीपकम् ुणदीपक चेति तत्रा्यमुदाहरति- 
किवणाणभ्भिति । 

कृपणानां धनं नागानां फणमणि केनरा- सिद्यानाम् । 
कुटनाठिकानां स्तनाः कुतः सप्श्यन्तेऽगखतानाम् ॥ 

इति सस्कृतम् । आअम्रताना जोवतां कृपणाना छग्धाना घनम् नागानां कणमणिः फणा- 

रत्नं सिहाना केसराः स्कन्धरोमानि कुलाङ्गनाना सतीना स्तनाः कुतः # कथंचि- 

त्सप्रु शक्यन्त इव्य्थ. । अग्रृतानामित्यस्य सवत्रान्वय- कायः । अर त्वेन प्रकृतानां 
कुख्वधूस्तनाना तदुपमानसेनाप्रकृतानां कृपणघनादीना च स्पशंनक्रियारूपसाधारणधर्मस्य 
सक्दुपादानमिति क्रियादीपकम् । गुणदीपकस्यौदादरणम्-- 

दयामलाः प्रात्रपेण्यामिदिशो जीमूतपंक्तिभिः । भुवश्च सुकुमारामिन्नवशाद्रर्सयाजिभिः ॥ 
इति । अत्र द्यामरत्वं साधारणो धमं. सुवश्चेति चकारेण पूवाक्यगतस्य इयामला इति 

गुणवाचकपदस्य परामश इति गुणदीपकम् । 
कारिकाया उत्तरार्धं व्याचषे-- कारकस्य चेनि । तदुदाहरति-स्विद्यतोति | नवः 

परिणयो विवाहो यस्याः सा नवोढा वधूर्नायिका शयने भतृपल्यंके खिद्यति स्वेदं प्राप्नोति 
दयिते परिरम्भोद्यते सति कूणति सङ्कचति अङ्केषु सङ्कोचमालम्बते ततोऽप्यनिवर्तिनि वेल्छ्ति 

वृत्तवतनं करोति विचरति परिव्ित्य रोते निमिषति मृषा नेत्रे सुद्रयति तियक् विलोकयति 
वक्रतया नेत्रन्रिभागेन सुखमवरोकयति अन्तनन्दति नवोदढात्वेन बहिरानन्दप्रकाशनात् 
अन्तरात्मन्येव इष्यति अत एव चुभ्बितुमिच्छति न त॒चु्ब्तीत्यथः । अत्रनिकासु क्रियाघु 
एकस्य वधूरिति क्ुंकारकस्य शयने इत्यधिक्रणकारकस्य वा सङ्दुपादानमिति कारकदीपकम् 
यच्र सर्वक्रियाणां प्रकृतत्वमेव } उप्रकृतानामेव यथा-- 
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(१५७) मालादीपरूमाद्यं चेधथोत्तरगुण वहम् । 
पूर्ण पूर्वण वस्तुना उत्तरमुत्तरं चेदुपक्रियते तन्मालादीपक. यथा- 

संमरामज्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते 
द्बाकणय येन येन सहसः यद्यत्घवापतादितप् | 
कोदण्डेन शराः शरररिशिरस्तेनापि भूमंडलं 
तेन स्वं सवता च कोर्तिरतुखा कोप्यां च छाक्रत्रयम् ॥ ४५९ ॥ 

(१५८) नियतानां सकृद्धमः सा पुनसःल्ययोगिता ॥ १०४ 
नियतानां प्राकरणिकानामेव अघ्राकरणिकानामेव का, क्रमेणो दाहरणम्- 

पाण्डुक्षामं बदनं हृदयं सरसं तवाटसं च वपुः | 
आवेदयति नितान्तं क्षेन्नियरोगं सखि ! हृदन्तः ॥ 
छुपुदकमलनीखनीरजारिलंङितिविरासज्ञुषोदेशोः पुरः का ॥ 

दूरीकसेति कुमति विमलीकरोति चेतश्चिरन्तनमघरं चुल्की करोति । 
भूतेषु फं च करणा बरहूुखीकरोति सङ्धः सतां किमु न मङ्कल्मातनोति ॥ 

अत्र सवेक्रियाणामप्रक्तत्वमेव । ग्रकृताग्रकतानां यथा-- 
वसु दातु यशौ दातुं विधातुमरिमदनम् | 
रातु च मादान् राजन्नतीव निपुणो मवान् ॥ 

इत्य वघुदानस्व्राणरूपयो. प्रतयो क्रिययोः अरिमदंनयशोदानयोश्वाप्रकरतयो- 
रेकस्य वरपन्पकारकस्यान्वथः || ४५७, ४५८-१४ || 

मालादीपक छक्तयति-भालाढोपरकेति । आयं पूव पूव॒वस्तरु यथोत्तरम् उत्तरमुत्तरं 
वस्तु प्रति गुणाबहं उपक्रारकं चेत्तदा मालादीपकमित्यथः । उदादरति-संप्रामेति ¦ सतमो 
खासे व्याख्यातमिदम् । अत्र कोदण्डेन अरिशरः प्रापयता शय उपक्रियन्ते शरेरपि भूम- 

ण्डलं प्रापयद्धिररिशिरः उपक्रियते शिरसापि सन्नायक स्वां छम्भयता भूमण्डल तेन च कीरिं 

मासादयता देपतिः तेनापि अलोक्य व्यापयता कीत्तिरिति परवपूर्बभ्यः परस्परस्योपकारः एकस्या 
आसादनक्रियायाः सवे सम्बन्धाहीपकता 1 यथा मालायां पूरतर॑पूवग्रथितयपुष्पाणायत्तरोत्तरधा- 
रणादुपकारकत्वन्तथाऽचापि मालारूपतेति दीपकम् | १५ ॥ 

वल्ययीगितां खभयति-नियतानामेति । नियतानां वणंनीयत्वेन प्रकृ तानामेव अन्योप 
मानत्वेन अप्रकृतानामेव वा धर्मः साधारणधमः गुणक्रियान्यतररूपः सकृदेकवारमेव यदुपा- 
दीयते सा घम स्य सकृद्ुपादानरूपा वल्ययोगितेत्यथः  वल्यश्चासौ योगः ठुह्ययोगः एकध- 
मान्वियः सोऽस्ति येषान्ते तल्ययोगिनः तेषां भावस्त॒ल्ययोगितेति व्युत्पत्तिः । प्रकृताप्रकृतयोस. 
भयोरपि साधारणधमस्य सकृदुपादाने दीपकम् प्रकृतानामेव अप्रकृतानामेव वा साधारणधर्मस्य 
सकृदुपादाने ठल्ययोगितेत्यनयोभेदः ॥ १०४ ॥ 

रामु दाहरति-पांडविति । व्याख्यातमिदं सप्नमोल्छसे । अघ विरहानुभाववेन प्रक्घ- 
तानामेव पण्डुतादीनां धमतया अवेदनक्रियारूपः साधारणो धम: सकृ दुपात्त इति पल्य- 
योगिता ॥ ४६० || 

्वितीयामुदाहरति-कुमु देत्ति । नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः । हे कान्ते ! रुक्ितिविल- 
सजुषोमनोहरकयक्षादिचेष्टाभाजोस्तव दयोः पुरोऽग्रे कुमुदानि खेतकमलानि कमकानि अर्था 
दर्तकमलानि नीख्नीरनानि नीलकमल्मनि च तेषामालिः पक्तिः का कः पदाथः न मनागपि 

म ० 



दशमोह्लसः । २५५ 

अगतममृतरदिमरम्वुजन्म प्रतिहतमेकपदे तवाननस्य ॥ ४ &१॥ 

(११५६ ) उपभानाचदन्यस्य व्यतिरेकः सण ¦) 
जन्यस्योपसेयस्य व्यतिरेक आधिक्यम् | 

क्रीणः क्षीगोपि शो मूयो भूयोऽभिवधेते सत्यम् ! 
विरम प्रसद् सन्डरि ! यौवनमनिवति यतं तु ॥ ४६२ \ 

इत्यादावुपमानस्योपमेयादाधिक्यरि ति केनचि दुक्तं तदयुक्तमत्र यौवन गता- 
स्थेयीधिक्यं हि बिवश्चितम् । 
८ १६० ) हेस्वोसुक्तावलुक्तानां तये साम्ये निवेदिते ॥ १०५ ॥ 

शब्दाथस्यामथाचिपते रिलष्टे तदत् त्रिरष्ट तत् । 
व्यतिरेकस्य हेतुः उपमेयगतमुःकषनिमित्तम् उपमानगतमदधकषेकारणम् 

शोभते अच्र प्रसादे ऊुमुदसाम्यं माने रक्तकमक्साम्य प्रकरतदवायां नीलनीरजसाम्यमिति बो- 

ध्यम् | किञ्च तवाननस्य पुरः अम्रतं पीयूष अगतरद्रिमश्चन्द्रः अम्बुजन्म पद्मं च एकपदे 

युगपदेव प्रतिहतं निरजितमित्यर्थ. । अत्र पू्वाधं कामिनीनयनोपमानत्वेन अग्रकृतानामेव छु 
मुदादीनां धर्मतया कापदव्यज्ञयोऽधिक्षेप उपात्तः । उत्त राधेँ । माननोपमानस्वेनाप्राङ्ताना- 

मेवामतादीनां धम॑तया प्रतिदतत्व चैको धमं उपात्त इति उभयचर तुल्यवोगितेयम् अधिधिप- 
त्वेन कुमुदादीनां प्रतिहतत्वेन नवाम्रतादीनां परम्परं साम्यप्रतीतावपि तावन्माचक्रतो न् चम- 

त्कारः किन्स्वेकथर्मान्वयक्ृतोऽपि अत उपमया न निर्वाह इति तुल्ययोगिता | ४६१ ॥१६॥ 
व्यतिरेकं छक्यति-उपमानारित्ति ¦ उपमानात् उपमानपिश्वया अन्यस्योपमेयस्य यौ 

व्यतिरेको गुणविशेषङ्ृत उक्षः स एव व्यतिरेक एव रः ठयतिरेकालङ्कारः । यल - 
क्कारसव॑स्वे उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपयये व्यतिरेक. ठत विपयये श्चीण- ल्ीण इत्याच्रुदा- 
हरणमिल्युक्तं तन्मत दृषविवुम॒पन्यस्यति-ः# ": क्षीण इति सत्यं निश्चयेन क्रीणः श्षीणोऽ- 

पि अत्यन्तकृशोऽपि शशी चन्द्र. भूयो भूयः पुनः पुनरभिवधते यात गत यौवनन्तु अनि- 
वसि अपराघ्रत्तिशीलम् । अतो देतोः हे सुन्दरि | विरम मानादिति शेषः, मान युञ्चेति 
भावः । प्रसीद प्रसन्ना भवेव्यर्थः । अत्रोपमानमूतस्य शिन. पषेण्येऽपि पुनन्रदधिरिपयुत्कषः उप- 

मेयभूतस्य यौवनस्य तु न पुनरावच॑नमित्यपकषं इ्युपमेयपिश्चयोपमानस्याधिक्यरूपौ व्यतिरे- 
कालङ्कार इति तन्मतं तदेवाद--इत्यादाविति ; उपमानस्य शिनः उपमेया्यौवनात् 

आधिक्यसुतकर्षः केनचित् अख्ह्कारसवेभ्वकारेण रुय्यकेण । उक्तमिति । तथा चैतन्मते 
उपमानादुपमेयस्य न्यूनदायामपि व्यतिरेकालङ्कार इति वोध्यम् } दूषयति-तद्युक्तमिति । 
अनुचितमित्यर्थः । तज देत॒माह-अत्रेति । अत्र शोके योवनगतस्यास्थेयस्य क्षयस्याधिकयं 

हि यतो विवध्वितं वक्तरिच्छाविषयीभूतमित्यथंः । अयं मावः-नह्यत्र चन्द्रयोवनयोः सादं 
किस्त तस्क्ययोः तत्र चन््रक्षयस्य ब्रद्धिवाध्यतया न्यूनं यौवनक्चयस्य त्वजाध्यतयाऽऽधिक्यम् 

मानप्रसादनानुगुणतया प्रक्ृतवाक्या्थानुगणस्वादिति चन्द्रो हि पुनः पुनरागमनेन लोके 

सुलभः अतौ न तादृशमाहात्म्यशालौ इदं पुनथौवनमपुनरागमनेनातिदुलं भमिति । मानादि- 

भिरन्तरयविदग्धया भवत्या मुधा गमयितुं न सप्रतमिति उपमानस्थोत्कषं व्यतिरेकार्छ्कार 

इति गिक्तिं व्च इति दिक् ॥ ४६२॥. ू 
व्यतिरेकं चतुर्विंशतिधा विमजते-हेव्यरिदि ! व्यतिरेकस्य दवो हेतू उपमेयगतसुत्कष- 

निमित्तम् उपमानगतमपक॑निमित्तं च तयोरुक्तौ उपादाने सति एको मेदः । उत्कषनिमि- 
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तयो द्यो रुक्तिः एकतरस्य द्रयोवी अनुक्तिरित्यतुकितित्रयम् । एतद्धेदचतुष्टयमुपमः- 
नोपमेयभावे शब्देन प्रतिपादिते भाच च क्रमणोक्ताश्चत्वार एव भेदाः आकष 
पे चौपम्ये तावन्त एव, एवं द्वादश एते इटेषेऽपि भवन्तीति चतुर्विंशतिभदाः। 
कमेणोदाहरणम्- 

असिमात्रसहायस्य प्र भृत्ारिपरामवे | 
अन्यतुच्छजनस्येव न स्मयोऽस्य मह धृतः ॥ ४६३ ॥ 

अत्रैव तुच्छेति महाधृतेरिव्यनयोः पर्यायेण युगपद्राऽनुपादानेऽन्यत् भेद्त्रयम् 
एवमन्येष्वपि द्रष्टव्यम् अन्रेवशब्दस्य सद्धाबाच्छाब्दमोपम्यम् | 

असिमात्रसहायोऽपि प्रभूतारिपराभवे । 
नेवान्यतुच्छजनवत्सगर्वोऽयं सदहाधृतिः ॥ 

अत्र तुल्याथं बर्तिरित्याथ मौपम्यन् । 
इयं सुनयना दासौकततामरसश्रिया । 

ना नोनि म म ता न्ये मनामि = कम 

€~ तमाच्रस्य अपकर्घनिमित्तमाचरस्य वा एतयोद्ध॑यो्वां अनुक्तिरित्यनुक्तीनां तये सति चयो 
मेदाः } एते चत्वारः प्रत्येक चिविधाः साम्ये साधम्यं शब्देन इवादिदरब्देन निवेदिते प्रति- 
पादिते सति आर्थैन् शब्दधामभ्यंन निवेदिते सति साभ्ये आध्िपते व्यञ्खिते सति चेति इवदेः 
प्रयोगे शब्देन साम्यनिवेदनम् वल्यदे्च प्रयोगे आथंन जयत्यादेश्च प्रयोगे आत्तेपेण एव 
दादश मेदाः ते च प्रत्येकमदिलष्टे शब्दे सति दे शब्दे च सति भवन्तीति तद्त् पुन- 
दादश मेदा. तृत् तस्मात् व्रिरटचतर्विशतिमेदा इत्यथः । एतदेष व्याकरोति व्यतिरेकस्येत्या- 
दिना अन्यत्सवं सुगमम् ॥ 

तत्रारिल्ष्टभेदेपु देत्वोर््तौ शब्दे ओपम्ये व्यतिरेकमुदाहरति--असीति । महाधृतेः 
गोर्यातिशयेनाधिकयेर्यस्य असिरेवासिमात्रं सहायो यस्य ताटशस्यास्य वीरस्य रज्ञः प्रभूताः 
प्रचा वहवौ वा ये असयस्तेषां पराभवे पराजये सति अन्यो यस्त॒च्छजनो हीनगुणजनस्त- 
स्येव स्मयो दपः गवोँ नेत्यर्थः } अ्युक्कृष्टजयलामेऽपि गर्वो न जायत इति मावः । अन्न 
दलेषासत्वं राजा उपमेयः अन्यजन उपमानम् अरिपराभवः समानो धमः उपमेये महा धृ तित्वं 
उपमाने तुच्छत्व चोत्कर्षापकषंहेत् उपात्तौ इवशन्दसत्वाच्छाग्द्मौपम्यमिति प्रथमो व्यति. 
रेकः } उदाहरणगौरवेण म्रन्थगौरवमाशङ्कमानोऽ जेव इलोकेऽनक्तित्रयनिवन्धनं व्यतिरेकं हेतु- 
वाचकपदावापोद्धपाम्यां कथयति-अत्रैचेति । तच्छस्वमात्रस्य महाधृतित्वमात्रस्य वा द्वयोरपि 
वा क्रमेणानुपादाने हेत्वनुपादानत्रयेऽपि शाब्दोपम्यमेदन्रय द्रष्टव्यम् । उत्तरत्राप्येषा रीतिरनु- 
सरणीयेत्याह-एवमन्येष्वपोति । एवं पययिण युगपद्वा देस्वनुपादाने अन्येष्वपि वक्ष्यमाणो. 
दाहरणेष्वपि मेद्यं द्रष्टव्यम् चतुष्वंपि मेदेषु साम्यस्य शाब्दत्वं प्रतिपादयति-अत्रैवेति | 
सद्धावाद्वियमनत्वत् शान्द श्रुतिमाच्रगम्यम् ] अश्लटमेदेषु हेत्वो सक्तौ आथ साम्ये व्यतिरेक- 
मुदाहरति-असि मात्रेति । अत्रापि श्टेषासच्वम् राजा उपमेयः अन्यजन उपमानं महाधृतितवं 
तुच्छत्वं चोत्कर्षापकषंडेत् उपात्तौ । तुल्याथवतेः सेन ना्थं॑साम्यम् अ्ापि उककर्षाप- 
कष हेत्वोः पययेण युगपद्राऽनुपादने मेद्यं बोध्यम् । अदिल््टमेदेषु हेखोरक्तौ आक्षिप्ते 
साम्ये व्यतिरेकमुदादरति-इयमिति । इयमनुमूयमानोत्कर्षा सुनयना दासीकृता नि्थिता 
तामरसस्य पद्मस्य श्रीः शोभा येन तादृशेन अकठ्ड्केन निदोषिण आननेन कर्ङ्किनमिन्दु 
जयतीस्यथः । अचरापि द्लेषासत्वम् आननसुपमेयम् इन्दुरुपमानं अकलंकित्वकलंकित्वे उत्क- 
पापकषटेत् उपात्त इवादीनां पदानाममावेऽपि जयतिपदेनाकषिप्तं साम्यम् अरैव पूर्ववत् उत्क- 



दशमोल्लासः। २४७. 

आननेनाकलङ्केन जयतीन्दुं करुङ्किनम् ॥ ४६५ ॥ 
अत्रेवादितुल्यादिपद विरहेण आशक्िप्रैगेपमा । 

जितेन्द्रियतया सम्यांग्बदयाब्द्धनिषेविणः | 
अतिगाढगुणस्यास्य लाञ्जवद्धङ्गुरा गुणाः ॥ ४६& ॥ 

अत्रेनाथं वतिः गुणशब्दः दिष्टः शाब्द मोपम्यम् | 
अखण्डमण्डलः श्रीमान् परयेष प्रथिवीपरतिः । 
न निशाकरवलातु कठावेकल्यमागतः ।॥ ४६७ ॥ 

अत्र तुल्याथं वतिः कराशब्दः रिष्टः । 
मााप्रतिवस्तृपमावत् माराव्यतिरेकोऽपि सम्भवति तस्यापि भेदा 

एवमूह्याः दिङमात्रमुदाहियते यथा- 
| हरवन्न विषमृष्टिहरिवन्न विभो विधूतविततवृषः। 

घापकषंदेत्वोः पययेण युगपद्वाऽनुपादाने मेदत्रयम् तथा हि (आननेन मनोज्ञेन नयतीन्दु 
कलंकिनमितिः पाठे उपमेयगतो्कषंहेतोरनक्तिः, “भआननेनाकलंकेन जयत्यमरतदीधितिमितिः 
पाठे उपमानगतापकषंहेतोरनुक्तिः, “आननेन मनौक्चेन जयत्यमरतदीधितिमितिः पाठे दयोरपि 
देत्वोरनुक्तिरिति ॥ ४६२-४६५ ॥ 

दि्षटमेदेषु इत्वोरुक्तौ शब्दे साम्ये व्यतिरेकमुदाहरति जितेन्दरियेति | जितमि- 
न्द्रयं मनो येन तस्य मावस्तत्ता तया सम्यक् विदादृद्धान् पण्डितान् निषेवते तच्छीरस्य 
अतिगाटो विरोधिसदखे रप्यनुच्छे्यः गुणो धेर्यादियंस्य तादृशस्य अस्य राज्ञः गुणाः पांडित्य- 
दयस्तन्तवश्च अग्जवत् कमलस्येव मंरुरा नद्वरा न किन्तु दृटा इत्यथैः । अनर दिल 
गुणशब्दः तदथंस्यातिगादत्वभंगुरत्वे उक्कर्षापकष॑हेत् उपात्त इवाथ वतेः स्वेन शाब्दं सा- 
म्यम् । अत्रापि पूंवत् उक्कषांपकषं हेत्वोः पययिण युगपद्वाऽनुपादाने भेद्यम् तथाहि- 
सत्कर्मनिरतस्याश्य नान्जवद् भुरा गुणा इति पाठे उपमेयगतोत्कषहेतोरनुक्तिः । “अतिगाद- 
गुणस्यास्य न तामरसवत् गुणाः इति पाठे उपमानगतापकषंहे तोरनुक्तिः । !सत्कमंनिरतस्या- 

स्य न तामरस्वद् गुणाः इति पाठे योरपि हेत्वोरनुक्तिः ॥ 
दि्टमेदेपु देत्वोरुक्तौ आर्थं साम्थे व्यतिरेकपुदाहरति--अखण्डेति । अखण्डं समृद्धं 

पूणं च मण्डलं राजचक्रं विम्बं च यस्य॒ सः श्रीः सम्पत्तिः शोमा च अस्यास्तीति श्रीमान् 
एषः प्रथिवीपतिः राज! जात॒ कदाचिदपि निशाकरेण ठल्यं निशाकेरवत् कलानां चतुः- 
षष्टिसंख्याकानां चित्रादिकौशलानां प्रोडद्भागानां च वेकल्यं विकल्त्वं नारां नागतः न प्रप्त 

इति पद्येत्यर्थः । अच कखाशन्दः रिलष्र: प्रथिवीपतिरपमेयः निशाकरः उपमानं अखण्ट- 

मण्डलत्व-करावैकल्ये उक्कर्षापकर्षतू उपात्तौ वुल्या्थवतेः सत्वेन आथं साम्यम् अत्रापि 

पूर्ववत् उत्करषापकपंदेतवोः पययिण युगपद्वाऽनुपादाने भेदत्रयम् तथा हि श्हुलमरिगतोऽप्य- 
घ श्रीमानुद्धतविक्रमः इति पाठे उपमेयगतोत्कषेहे तोरनुक्तिः । न निशाकरबजातु दयता 
वसुधाधिपः इति पाठे उपमानगतापकषं हेतोरनुक्ति: । एवं पाठे अखण्डमण्डल्खछन्दः शिष्टः । 
वहुररिगितोऽप्येष श्रीमानु द्धतविक्रमः । न निशाकरवजातु इश्यतां वयुघाधिपः ॥ इतिं 
पाठे अखण्डमण्डकत्व-करविकल्ययोद्र॑योरपि देत्वोरनुक्तिरिति बोध्यम् | ४६६--४६७ ॥ 

मालाव्यतिरेकमाह--माछेति । एव मृह्या इति । ते चोदाहरणे रफुटीमविष्यन्ति ॥ 
दिर्टमेदेषु आं साभ्ये मालारूपं व्यतिरेकमुदाहरति--हरवदिति । दै विभौ | राजन् ! तवं 

१७ का० प्र 



२५८ नागेश्वरीटोकोपेते च्यन्यप्रकाशो- 

रविवच्न चातिदुःसहकरतापितमूः कदाचिदपि ।। ४६८ ॥। 

अत्र तुल्यां वतिः बिषमादयश्च शब्दाः दिष्टाः । 
नित्योदिवप्रताफेन तरियामामीक्तिभरमः। 
भासताऽनेन भूपेन भ स्वानेष विनिजितः ।। ४६९ ॥} 

अत्र द्याक्षिपैबोपमा भास्वतेति दिष्टः । 
यथा बा- 

स्वच्छार्मततागुणसमु्लसितेन्दुकिम्बं विम्बप्रमाधरमञ्चत्रिमहदययगन्धम् । 

युनामतोव पिबतां रजनीषु यत्र वृष्णा जहार मघु नाननमङ्गनानाम् | ४५० ॥ 
न्रैवादौनां तुस्यादोनां च पदानामभवेऽपि रिष्टविरोषभेराक्िप्ते बो पमा 

कद्ातिदपि दरेण तुल्यं विषमदष्टिः तिखोचनः असमदष्िश्च नासि किन्तु समृष्टिरेव हरिणा 

तुल्यं श्रीकृष्णवत् विधतः श्चि विततो महान् वृषौ इपारुरो धमश्च येन एवं नासि किन्तु 

सदा धर्मशीक एव रविणा तु -यं अतिदु-सदहा ये कराः किरणा राजग्रा्यमागाश्च तेस्तापिता 

दाहं पापिता उद्वेजिता च भूमिः भूमिस्थजनश्च येन एवं नासीत्यथेः । अत्र राजा उपमेयः 
हरादिरुषमानं बिषमादयः शब्दाः द्छिष्टाः विषमहष्टित्वमपकषंदेतुरपात्तः समदष्ित्वरुत्क- 

घहेतर्नक्तः तत्या्यवतेः सत्वेनारथं साम्यम् एकस्यैवोपमेयस्य वहूपमानपिश्चया अधिक्यवण- 
जान्मालारूपता ॥ ४६८ ॥! 

दिष्टमेदेषु हेत्वोरक्तो आप्ते साम्ये व्यतिरेकमुदाहरति-नित्योदितेति । नित्यो. 

दितो निरन्तरमुदितः प्रतापः पराक्रमः प्रकृष्टतापश्च यस्य तादृशेन भास्वता का न्तिमता रवि- 

णा च अनेन मृपेन त्रियामा रत्रिस्तस्यां मीलति गता प्रभा यस्य तादक् एषः गगनस्थौ 

मास्वान् विनि्ित इत्यर्थः ! अत्र॒ भास्वतेति प्रतापेति च दिष्टम् भूप उपमेयः सूयं उप- 
मानं नितयोदितत्वं रत्नौ मतप्रभतरं चोकतर्षापकषं हेतू उपात्तो इवादिदन्दाभावेऽपि विनिजि- 

तपदेनाकषप्तं साभ्यम् अनैव पूर्ववत् उक्कर्षापकषंहेत्वोः पययिण युगपद्वाऽनुपादाने भेद्यम् 

तथा दि-“समरासक्तमनसा चियामामीखितिप्रमः |` इति पठे उपमेयगदोत्कषंहे तोरनु- 

क्तिः! ननित्योदितप्रतापेन पंकजावछिनन्दनः इति पाठे उपमानगतापकषंहेतोस्नुक्तिः 
“समरासक्तमनसा पंकजावलिनन्दनः इति पठे द्वयोरपि हेत्वीरनुक्ति । ४६९ ॥ 

मिर्जिंतजयत्यादिशब्दाभावेऽपि दिखष्टविदोषणेनौपम्याक्ञेपादयमपि मेदः सम्भवतीत्युदा- 

हरति-स्वच्छात्मतेति । यत्र वसन्ते रजनीषु रात्रिषु अतीव अत्यन्तं पिवतां पानकच णां 
चुम्बतां च यूनां वृष्णां पनेच्छां मधुपानेच्छां अधरपनेच्छां च मधु मर कतं जहार अङ्गना- 
नामाननं त॒ न जहार अधस्पाने वृष्णा स्थितैवेति मावः ! मध्वाननयोः दिलष्टविशेषणान्याह- 

स्वच्छात्मतेति | स्वच्छात्मता निम्मलस्वरूपत्वमेव गुणस्तेन समुछसितं प्रतिबिम्बितम् इन्दु 
निम्बं यत्र तादखम् निम्बस्य फटविदोषस्य या प्रना कान्तिः तस्याः धरत बिभर्तीति धरं धारकं 
जीणंमधुनो रक्तत्वात् आननपक्षि विम्बफल्प्रमोऽघरो दश्चनवासो यत्र॒ तादशम् अङत्रिमो 
गन्धान्तरयोगं विना मुखवासनादिकं विनाच द्यौ हृदयंगमो गन्धी यस्य तथाविधमि- 
त्यर्थः } आवराङ्गनानामाननं मधुसद्थं हयगन्वादिमच्वादित्येवं दिर्टविरौषणैरोपम्यान्तेपेऽपि 
मधुत्रष्णां जहार नाननमित्यतो वैलक्नण्याद्वयतिरेकः | अनर सवंलोकलम्यत्वपुण्यैकरम्यत्व- 
रूपौ तृष्णादर्णाहरणसरूपोत्कप्रापकषहेत् नोक्तौ निजितजयत्यादिपदामावबेऽपि रलिष्टवि- 
शेषणमाहात््यान्मधुमुन्रयोरोपम्यं प्रतीयते तदाह--अच्रवेति। प्रथगिति। स्वात- 



शशमोह्लासः । २५९ 

प्रतीयते एवडजातौ्यकाः रिरषटोक्तियोग्यस्य पदस्य प्रंथगुपादनेऽन्येऽपि भेदाः 
सम्भवन्ति देऽप्यनयेव दिशा द्रष्टव्याः । 
( १६१ ) निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया ॥ १०६ ॥ 

वच्यमाणोक्तविषयः स श्रा्तेपो दधा मतः| 
विवक्षिवस्य प्राकरणिकत्वाद्सुपसजनीकायस्य अशक्यवक्तऽ्यत्वमतिध्रसिद्धस्व 

चा परिशेषं वकुं निषेधो निषेध इव यः स॒ वक्ष्यमाणविषय उक्तविषयश्चेति द्विषा 
आक्षेपः | करमेणोदाहरणम्- 

ए एहि किंपि कीएविं कएण ण्व भणामि अरमहवा । 
अविआरिअकल्जारम्भञारिणो मरउण भणिस्सम् ॥८४७१ ॥ 

ज्योर्स्ना मौक्तिकदाम चन्दनरसः शीतांश्चुकान्तद्रवः 
कपर कदरो मृणाङ्वल्यान्यम्भोजिनीपह्लवाः । 
अन्तमोनसमास्त्वया प्रभवता तस्याः स्फुटिगोत्कर- 

सत्येणेतयर्थः | उपमानविशेषणतया उपमेयविशेषणतया चेति यथाऽगरतममृतं कः सन्देह 
इत्यादि सतमोल्लासे तनोपमानमूतेष्वभ्रतादिषु उपमेयेऽषरे चातिमधुरत्वं परथरुपात्तम् ¦ इति 
व्यतिरेकः | ४७०।।१७ |] 

आक्षेपमलंकारं छक्षयति--निषेध इत्ति । वक्ठमिष्टस्य प्राकरणिकत्वात् व्चनाहंस्य अ- 
वचनाहस्य वा यो निषेधः अभिघाननिषेधः स आक्षेपः । निषेधो निषेव इवेत्यर्थः । निषेधा- 
मास इति यावत् शब्दगत्या निषेधेऽपि अ्थंगत्या विधेरेव प्रतिपत्तेः । वक्तुमिष्टस्य प्रकृ तत्वादे- 
वाभिधातुं पतितस्य क्रियमाणो निषेधो वा धितः सन् आमासत्वे पयंवस्यन् विघेराक्षेपक इति 
मावः । निषेधप्रयोजनमाह-विशेषेत्ति । वश््यमाणविषयेऽशक्यवक्तव्यत्वं उक्त विष्रयेऽतिप्रसि- 
दत्वं चेति.विरोषस्तस्यामिधित्सया बोधनेच्छयेव्यर्थः ¡ विमजते-वक्ष्यमाभेति ! वद््यमाण 
उक्तश्च तौ विषयौ यस्य निषधस्य तादृशः । तथासति स आ्तेपो द्विधा मत इति सं व्या- 
करोति-विवक्षितस्येति । तस्याप्यथमाह-अनुपेति । अनुपेश्चणीयस्येत्यथः ¦! विशेषाभिधित्स- 
येति व्याचष्टे-अशक्येरथादि । तत्र वश््यमाणविषयं निषेवस॒दाहरति-एरह् ति । 

ए एहि करंमपि कस्या अपि कृते निष्कृप { भणामि अर्मथ वा | 

अविचारिवकार्यारम्भकारिणी प्रियतां न भणिव्यामि ॥ 1 
इति संस्कतम् । नायकं प्रति नायिकासख्युक्तिः । ए. अरे ! निष्करृप ! त्वं ह् आगच्छ 

कस्या अपि कृते अथं किमपि तत्पीडातिशयरूपं भणामि वदामि अल्मथवेति पूवक्षिपे अलं 

न मगिष्यामीर्थः, अविचारितेत्यादि तु ववत्मेम्णः स्थर्यास्थैरये अविचार्यैव प्रदत्ता इत्यथकं 

अलमित्यनेनैव निषेधकामे न मणिष्यामीति पुनः कथनं खेदातिशयदोवकम् । अन ॒विरह- 
जनितो नायिकासन्तापातिशयोऽवद्यं वक्ुमिष्टः न चासौ विशिष्य वक्ठं शक्य इति च्यज्ञ- 

` निषिद्ध इत्याक्षेपारुङ्कारः ॥ ४७१ ॥। 
ध उन्तविषयं त त्स्मेति । नायकं प्रति दु्युक्तिः । ज्योत्स्ना चन्द्रिका 

मौक्तिकदाम सुक्ताहारः चन्दनरसो मर्यजद्रवः शीतां्चकान्तद्रवः चन्दरकान्तमणिजखम् कपर 
-वनसारः कदी सम्मा मृणा विसस्य वलयानि कङ्कणानि अस्भोजिनीपल्लवाः कमलिनीकि- 
सख्यानि च एतानि कतपणि अन्तमनिसं भानसमध्ये प्रमवता प्रकषण स्थितवता दादकारणा- 

समथेन वा त्वया करणभूतेन तस्या नायिकायाः स्फुलिगोच्करस्य अग्निकणसमूहस्य यो व्यापाये 



२६० नरोश्वरोरीकोपेते काव्यप्रकाशे- 

व्यापाराय भवन्ति हन्त किमनेनोक्तेन न महे ॥ ४७२ ॥ 
( १६२ ) क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फक्व्यक्ति्विभावना ॥ १०७ ॥ 
हेतुरूपक्रियाया निषेषेऽपि तत्कारुप्रकारानं विमावना यथा- 

कुयुमितटताभिरहताऽप्यधत्तसज म लिङ्खङेरदष्टाऽपि । 
परिवत्तते स्म नछिनीखहरीभिरखोलिताऽप्यघुणंत सा ॥ ४७३ ॥ 

(१६३) विशेषोक्तिरखंडेषु फारणेषु फलावचः । 
मिलितेष्वपि कारणेषु कायेस्याकथनं विशेषोक्तिः । अनुक्तनिमित्ता उक्तिनमिन्ता 

अचिन्त्यनिमित्ता च । कमेणोदाहरणम्- 
निद्रानिव्त्ताबुदिते य रत्ने सखीजने द्वारपदं पर प्र। 
दरथीकृताशङेषरसे मजगे चचाल नारिङ्कनतोऽङ्गनां सा ॥ ४०४ ॥ 

कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान् यो जने जने । 
नमोऽस्त्ववायेबोयोय तस्मे मकरकेतवे ।। ४५५ ॥ 

दादोसादनं तस्मै तदथ मवन्ति हन्तेति विषादे आः इति कोपेऽव्ययम् अनेनोक्तेन किन 
अमहे अतिप्रसिदत्वात् ! अन्न वियोगिनीनां व्योसस्नादि स्फुलिङ्कायते इत्यत्रा तिप्रसिद्धत्वं 
विशेषं व्यञ्ञयितु" ज्योस्स्नादीव्युक्त्वा तत्क थन प्रतिषिद्धमित्याक्षेपालङ्कारः ।५७२॥ 

विभावनां छभ्यति-- क्रियाया इति । क्रियतेऽनयेति व्युत्पत्या क्रियाशब्दः प्रसिद्धकार- 
णपरः तथा च क्रियायाः प्रसिद्धकारणस्य निषेधेऽपि तक्कायंरूपफल्स्य ग्यक्तिः प्रकाशनं विमा 
वना विभावयति कारणान्तरं कल्पयतीति विभावना प्रसिद्धकारणाभावेऽपि का्योत्त्तिर्हिं कार- 
णान्तरं कल्पयति । वैयाकरणाः क्रियाया एव हेवुतां स्वीकुबंन्ति तन्मतेन व्याकरोति-हेतुरू- 
पेति । तत्फटेति । तस्या देवरूपक्रियायाः यत्फल कावं तस्य प्रकाशनं कथनमित्यथः 

विभावनसुदाहरति-कुसुमितेति । नायिकाया विरहावस्थावणंनमिदम् सा नायिका छुसु- 
भानि संजातानि यासां ताः कुसुमितास्तासिलंतामिः अहतापि अताडितापि स्जं पीडां अधत्त 
कप्टैवशाद् धरतवती अल्कलैभ्रमरसमृहैः अदष्टापि परिवत्त॑ते स्म पराश्त्य वतते स्म नलिनी 
युक्राभिलेहरीभिः अरोक्तापि अचाङ्ताऽपि अघूर्णैत भ्रमिमवपित्यर्थः। अत्र रुताहननं 
पीडाहेठः भ्रमरदंशः परिवतंनहेतुः तरङ्गसम्दन्धो धर्णनहेतुः तेषामभावेऽपि तत्कार्यस्य पीडा- 
दिरूफ्स्य प्रकाशनमिति विभावनां विरहातिशयरूपस्याप्रसिद्धस्य देतोर्विभावनात् ॥१९॥] 

विशेषित क्षयति--षिशोषोक्तिरिति । अखण्डेषु मिरितिषु कारणेषु प्रसिद्धकारणेषू- 
कषु सत्यु फल्मवचः कार्यामाववचनं विशेषोक्तिः ! कार्यस्याकथनं निमित्तमपेश्ते तथा च निमि- 
तस्य नैविध्याल्निधा विरोषोक्तिरित्याद-अनुक्तेति ! प्रकरणादिना ज्ञातस्य निमित्तस्याकथनेऽ- 
नुक्तनिमित्ता निमित्तस्य कथने उक्तनिमित्ता ुरधिगम्यस्य॒तस्याकथनेऽचिन्त्यनिमित्ता 
चेत्यथः । तजायमुदादरति--निद्रेनि । निद्राया निवृत्तौ सत्यामपि चुरतने सूँ उदिते सत्यपि 
सखीजने दारस्थानं पराप्ते प्राप्ते सत्यपि थुजङ्के उपपतौ शख्थीकृतः दिथिरीकृतः आद्रलेष- 
रसः आलिङ्गनरसौ येन तादृशेऽपि सा प्रसिद्धा अङ्गना आखिङ्गनतः आलिङ्गनान्न "चचाले- 
स्यथः । अत्र निद्रानि््तिसूरयोदयादिरूपकारणसच्वेऽपि आलिङ्गनपरित्यागरूमकार्यामावोक्तिरिति 
विशेषोक्तिः । सा च नि्मित्तस्यानुरागातिशयस्यानक्तेरनुक्तनिमिता ॥ ४७४ ॥ 

उक्तनिमित्ाखदाहरति--कपुर इति । यः कामः कपर इव दग्धोऽपि जने जने शक्ति 
मार् । शक्तिश्च घ्राणस्य मनसश्चाकर्षकता अवायंवीर्याय भकुठित्क्तये तस्मै मकरकेतवे नमो 



दशमोह्लासः। २६१ 

स एकल्नीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः । 
हरताऽपि ततुं यस्य शंभुना न बलं हृतम् ॥ ५५७६ ॥ 

(१६४) यथासंख्यं क्रमेणो क्रमिकाणां समन्वयः ॥ १०८ ॥ 
एकञ्िघा वससि चेतसि चिच्रमत्र 
देव ! हविषं च विदुषां च मृगीदृशां च | 
तापं च सम्मद्रसं च रतिं च पुष्णन् 
शौर्योष्मणा च विनयेन च रोया च । ४७७ ॥ 

(१६५) सामान्यं बा विशेषो वा तदन्येन समथ्यंते । 
यत्त॒ सोऽर्थान्तरन्यासः साधम्यशेतरेण वा ॥ १०६ ॥ 

साधर्म्येण वैधर्म्येण वा सामान्यं विशेषेण यत् समरथ्व॑ते विरोषो वा सामा- 
न्येन सोऽर्थौन्तरन्यासः । कमेणोदाहरणम्- 

निजदोषव्रृतमनसामतिषुन्द्रमेव भात्ति विपरीतम् । 
पदयति पित्तोपहतः शशिधरं श्ंखमपि पीतम् । ४७८ ॥ 

ऽस्त्वित्यर्थः 1 अज्र शरीरदाहः शक्तिष्वसे कारणं सत्यपि तस्मिन्कारणे शकतिष्वंसरूपकार्याभाव- 
कथनमिति विक्ेषोक्तिः । सा च निमित्तस्यावायंवीर्य॑त्वस्य कथनादुक्तनिमित्ता ॥ ४७५ ॥ 

अचिन्त्यनिमित्तां तामुदाहरति-ष एक इति । एकोऽसदायः स कुसुमायुधः च्रीणि जगन्ति 
भुवनानि जयति यस्य कामस्य तनुं हरता दहता शंयुना बलं सामथ्यं न हृतमित्यर्थः ¡ अत्र 
तनुहरण बरहरणे कारणम् तस्मिन्सत्यपि बखहरणरूपकार्यस्याभावकथनमिति विशेषोक्तिः । 
साच तनुं हरता हरेण कथं बलं न हृतमित्यत्र देतुर्विंशिष्य वक्त न शक्यते शाद्ेकगम्यत्वा- 
दित्यचिन्त्यनिमित्तेयम् इति विरोषोक्तिः ॥ ४७६ ॥ २० ॥ ` 

यथा संख्यमलंकोरं लक्षयति-यथासंख्यमिति । क्रमिकाणां क्रमवतां पदार्थानां क्रमेण 
उपदे शक्रमेण समन्वयः सम्बन्धो यथासंख्यमित्यथः } यद्यपि कविप्रतिमानिर्मितत्वस्यालंकारता 
जीवातोलेदातोऽप्यमावादस्य नारङ्कारत्वन्तथापि एकतर पये बहूनां क्रमान्वये वेचिन्रयादलं- 
कारत्वेनोक्तः ॥ १०८ ॥ 

उदाहरति-एक इति । राजानं प्रदयुक्तिरियम् हे देव { राजन् ! एकस्त्वं द्विषां शत्रुणां 
विदुषा पण्डितानां मृगीदृशां रमणीनां च चेतसि चित्ते चिधा प्रकार्रयेण वससि अचर अस्मि- 
न्विषये चित्रम् आश्चयं किं कुर्वन् शौ्स्य प्रतापस्य ऊष्मणा उष्णत्वेन विनयेन नम्रतया 
लोख्या विरासेन च क्रमेण तापं सन्तापं सम्मदरसमानन्दरसं रतिं प्रीति च पृष्णन्सम् । इति 
यथासंख्यम् ॥ ४७७ ॥ २१ ॥ 

अर्थान्तरन्यासं ठक्चयति--सामान्यमिति } सामान्यं यत् विदोषेण विशेषो वा सामा- 
न्येन समथ्यंते स द्िविषोऽर्थान्तरन्यासः । द्विविचेऽप्यस्मिन्युनरदैबिष्यमाह-साधम्यणेति । 
तथा च साघम्येण समानवमंवत््ेन इतरेण वैधर्म्येण चेति चतुःप्रकारः }! अनुपपद्यमानतया 
सम्भाव्यमानस्यार्थस्थोपपादनार्थं यदुर्थान्तरं न्यस्यते सोऽथान्तरन्या नः । सामान्य सामान्येन 
विशेषो विशेषेण यस्मध्यते स दान्त इति मेदः । तत्र विशेषेण सामान्यस्य समथनं साध- 
म्येणोदाहरति-निजेति ! निजदोषेण आह्तमाक्रान्तम्मनो येषां ताद्ानां अतिघुन्दरमपि 
वस्तु विपरीतमसुन्द्रं भाति पित्तेन रोगविशेषेण उपदतो व्याः पुखषः शश्यवत् शुश्रमपि 

शंखं पीत पीतवण॑पद्यतीत्यर्थः । अत्र निजदौषेत्यादि सामान्ये शंखपीतिम्ना विदोषेण 
सामान्यसम्थनरूपोऽघीन्तरन्यासः | 



२६२ नागेश्वसेटोकोपेते काव्यप्रकाशे 

सुद्ितवसनालंकारायां कदाचन कोघुरी- 
महसि सुदृशि स्वैर ॒यान्त्यां मततोऽस्तमभूष्धिधुः। 
तदनु भवतः कौर्तिः केनाप्यगौयत येन सा 
प्रियगृहममान्पुक्तारंका क नासि शुभप्रदः || ४७९ ॥ 

गुणानामेव दुौरारम्यात् धुरि धुय नियु्यते । 
असंजातकिणस्कन्धः संख स्वपित्ति गौगेलिः ॥ ४८० ॥ 

अहो ि मे बहपराद्धमायुषा यदप्रियं वाच्यभ्िद्ं मयेदृशम् । 
त एव घन्याः सुहृदः पराभवं जगत्यदृष्ट व हि ये क्षय गताः ॥ ४८९२ ॥ 

( १६६ ) विरोधः सोऽविरोधेऽपि िरुद्रस्वेन यद्वचः । 
वस्तुढृत्तेनाविसेधेऽपि विरुद्धयोरिव यदभिधानं स बिरोधः। 

(१६७) जातिशतुभिर्जत्यादेविंश्द्रा स्याद्गुणंखिभिः ॥ ११० ॥ 
| क्रिया द्राम्यामपि द्रव्यं द्रव्येणेषेति ते दश। 

विशेषेण सामान्यस्य समर्थन वैधर्म्येणोदाहरति--सुसितेतनि । सत्तमोल्लसे व्याख्यात 
मिदम् , अत्र सुषितेत्यादिनाऽभिषहितो विशेषः क्व नासि इत्यादिना सामान्येन समथित इत्यः 
ान्तरन्यासः ॥ । 

वि्ेवेण सामान्यस्य समर्थन साधर्मयणोदादरति--गुणानार्मिनि । धुरं कायमारं 
वहतीति धुरथः प्रेष्ठः गुणाना दौरास्यात् गुणरूपदोषदिव धुरि कायभारे नियुज्यते नितरां 
सम्बध्यते गलिगौत्रृघभः असंजातः अनुत्पन्नः किणो व्रणः पघणचिन्हं बा प्ररुटव्रणग्रन्थिर्वा 

यस्य तादशः स्कन्धोऽसो यस्य तथाविधः 9५ सुखं यथा तथा स्वपिति न त॒ युगं ५) | 
धू.खर्शमात्रेण य. स्वयमेव पतति स गौगलिः । अत्र धयं इत्यादिनाऽभिदहित सामान्यं गोग- 
लिरिति विशेषेण समथितमित्य्थान्तरन्यासः । गुणामावाव् गल्गौनं धुरि नियुज्यत इति 
वेधम्यम् | ४७८-४८० || ध ध 

सामान्येन विरोषस्य समथनं वेधम्यंणोदाहरति-जह। इति । आपन्नं सुहृदं प्रति तदव- 

स्थोचितमप्रियं वक्तकामस्य खे दातिशयात् स्वजीवित निन्दतः कस्यचिदुक्तिः । हि निश्चये मे 
मम आयुषा दीधकार्जीवनेन वह अपराद्धं ॑यत् यस्मादीदशं स्॒धटव्यसनरूपम् इदमप्रिय 

मया वाच्यम् सुद्टद्प्रिखेक्छिरेव आयुषोऽपराव इति भावः ¦ एवंविघस्याप्रियस्य कंदाप्यनुक्त- 

त्वादयो इत्याश्वरयम् ये खुदो मित्रस्य पराभव अबषटैव क्षयं नाशं गताः ते एव जगति लोके 
धन्याः सुकृतिन इत्यर्थः । अन्न ते इत्यनेन सामान्यतो मःपदाथ॑स्यापिग्रहणात्सामान्यत्वं ते 
धन्या इति सामान्येन अहमधन्य इति वेैधग्यंदरारा स्वायुरपराधरूपो विशेषः समभ्यंते इत्यथा- 
न्तरन्यासः ॥ २९ ॥ 

विसेधाभास क्षयति--विरोध इति ¦ अविरोषेऽपि वस्तुगत्या विसोधाभवेऽपि द्वयोव- 
सतुनोर्विरुदत्वेन विरघोप्रतिमासप्रयोजकरूपेण यद्वचः अमिधान स विरोधालंकारः । अयमेव 
विरोधामास्त इत्युच्यते | एवं विरोध ददयधा विभजते जातिरि । जातिगुणक्रियाद्रव्यात्मकानां 
पदार्थानां दशधा परस्परं विरोधाः सन्ति, तथा दि जातिः जात्याचेश्चतुमिर्विरद्धः स्यादिति 
चत्वारो विरोधाः } रुणः गुणक्रियाद्रव्यैशिभिविष्ड. स्यादिति अरयो वियोधाः । गुणेन जातेवि- 
रोध प्व जात्या गुणस्य विरोध इति न परथगुक्तिः। क्रिया क्रियाद्रव्यास्यां द्वाभ्यां विरुद्धा 

स्यादिति द्वौ विसेधौ दर्यं द्रव्येण विशदं स्यादिव्येको विरोधः । इत्येवं प्रकारेण ते विरोध) 
दश्च सम्भवन्तीत्यथंः | 



श्दामोह्लास्ः। २६३ 

क्रषेणो द्र्णम्-- 
अभिनवनल्िनोकिसखयद्मालवख्यादिद्वदहनराशिः । 

सुप ! कुरंगदशेऽस्या विधिवशतस्तद्धियोगपविपाते ॥ ४८२॥ 

मिरयोऽप्यनुद्नतियुजो मरुदप्यचरोऽब्धयोऽप्यमम्भोरः । 

विष्वं राऽप्यतिढघुनरनाथ ! तवान्तिके नियतम् ॥ ४८३ ॥ 
येषां कंठपरि प्रहुप्रणयितां संप्राप्य धाराथर- 
स्तीक््णः सोऽप्यनुरज्यते च कमपि स्ने पराप्नोति च । 
तेषां संगरसंगसक्तमनसां राज्ञां त्वया भूपते । 
पासूनां पटः प्रसाधनविधिर्निवेत्यते कौतुकम् ॥ ४०८४ ॥ 

सजति च जगदिदमवति च संहरति च हेख्येव यो नियतम् । 

अवसरवशतः शये जनादनः सोऽपि चित्रसिदम् ॥ ४८५ ॥। 
सततं मुषरासक्ता बहुतरगृहकमेवटनय नरपते! __ त्रपते ! 

ठत जातेजास्या सह विरोवसुदाहरति-मभिनवेवि । दे सुभग { अस्याः कुरज्गटशः 

विधिब्यतो दैववशात् त्वद्धियोग एव पविवंञ्ं तस्य पाते पतने सत्ति अभिनवा नूतना या 

नलिनी कमलिनी किसख्यं पल्लवं मृणारस्य वर्यं कङ्कण च आदिना चन्द्रचन्दनादि दबद्- 

हनस्य॒दावाग्तेः राञ्चिर्भवतीत्यथैः ¦ अच्र नलिनीत्वादिजातीनां दत्रदहनत्वजात्या सदं 

विसोधः स च नछिन्यादिषु विरदोदीपकतया दवदहनत्वोपचारेण परिदध्त इत्यामाससूप ति 

विरोघधाभाषार्ङ्कारः ॥ ४८२ ॥ 

जातेयुणेन सह ॒विरोधसुदादरति-गिरय इति । दे नरनाय { पचन् { ठव अन्तिके 

हृदं नियतम् किं गिसयोऽपि अनुच्तिथ्ुजः अल्पौच्तामाजः मरुद्रपि अचरः अह्पवेगः अन्ध ` 

योऽपि अगम्भीराः अल्पगम्भीराः विश्वं मरा भूमभिरपि मरविच्धुः अपङ्कष्टगुखत्ववतीत्यथः अवि- 

लघुरित्यनेन साहचर्या्तवं जन नजोल्पाथैकत्वमिव्येके नजोऽमाबार्थक्रतवेऽपि न क्षतिरिति 

मान्याः । अन्न गिरित्वादिजात्तीनामनुन्नित्वादिभिगुणैः सह विरोघः स च वणनीयराज- 

गतौन्नर्याय्यतिशयविवक्षया परिहत इति विरौघाभासः } भूसेरेकल्वाजातित्वाभावेऽपि दषि- 
मेदेन तद्ूमेदान्मण्डलूमेदाद्वा जातित्वमिति दिक ॥ ४८३ ॥ 

जातेः क्रियया सह विरेघमुदाहर्वि-येषाभिति । हे मूपते ! धाराकरः खडगः तीदणो 

दारुणोऽसि सोऽपि खडगः संगरसङ्गः संग्रामसम्बन्धस्तन्न सक्तं मनो येषां तथाभूतानां येषां 

रास प्रतिन्रपाणां कष्टपरिप्रहपणयिताम् आलिगनप्रेमकत्तां सम्प्राप्य अनुरज्यते प्रीतिमान् रक्त- 

वर्म मवति कमपि अनिर्वचनीयं स्तेहं सौहाद॑ चिष्छणतां च पराप्नोति प्राप्नोति च तेषां 
तादशमनसां राजञां त्वया सर्वभूतालुकम्पकेन रपषुतां धूरीनां पर्लैः समूहैः प्रसाघनविधिः 

अलङ्करणविभिः निर्वत्यते करियते कण्ठ छित्वा संम्ामधुठिधूसराः क्रियन्ते इति करौतुकमाश्य- 
मिव्यर्थः । अन घाराधरत्वखड्गत्वजातेरनुरागस्नेदपरापिक्रियाम्यां विरोधः स च सुधिरसंप- 

कतल दित्ययैकण्यार्थकत्वासपर्दधित इति विरोधामासः । एवं पांखुत्वजातेरर्ङकरणक्रिस्या 
विरोधः सोऽपि कंठं छि्वेत्यादिप्रागुक्त रीत्या परिद्यत इति ॥ ४८४ ॥ 

जतिरव्येण सह विरोधमुदादर्ति--सजतो्ि । य इदं जगत् देया अनायासेनैव 

नियतं यथा तथा सजति अवति रक्षवि संहरति नाशयति च सोऽपि जनाद नः अवसरवशतः 

कार्वद्चात् शफरो मरस्यो जातः इदं चिजम् भज शफरत्वजातेर्जनार्दनेन द्रव्येण सह विरोधः 

ख च टीलया सर्वसम्भवात् मस्स्यटरीरपरिपरहस्यागमसिद्धत्वात्पस्हित इति विरोधाभासः } 

गुणस्य गुणेन सदह विरोधमुदाह रति--सततभिति } हे पते † सततं मुखरेषु अयोगरषु 



{२६ नाभैश्वरोसैकोपेते काव्यप्रकाशे- 

द्विजपत्नोनां कठिनाः सति भवति कराः सरोजघुकुराराः । ४८६॥ 
पेशखमपि खलवचनं दहतितरां मानसं सतत्त्वबिदाप् । 
परुषमपि सुजनवाक्यं मख्यजरसवत् प्रमोदयति ॥ ४८७ ॥ 
करोच्चाद्विरुदामरषद्दृढोऽखौ यन्मागणान्मेशातपति । 
भमून्नवाम्भोजदलाभिजातः स भागंबः सत्यमपूर्वसर्गः ॥ ४०८८ ॥ 
परिच्छदातोतः सकलवचनानामविषयः 
पुनजन्मन्यरिमन्नवुभवपथं यो न गतवान् | 
विवेकप्रदूध्वंसादुपचितमहामोहगहनो 
विकारः कोऽप्यन्तजेडयति च ताप च कुरुते ।। ४८९ ॥ 
अयं वारामेको निरय इति रत्नाकर इति 
्रितोस्माभिस्वृष्णातरङितमनोभिजंखनिधिः । 
क एवं जानोते निजकरपुटीकोटण्गतं 
क्षणादेन ताम्यत्तिभिमकरमापास्यति मुनिः ॥ ४९० ॥ 

आसक्ताः बहुतरं यदूगहकमं तस्य घटनया सम्पादनेन कठिनाः द्विजपत्नीनां कराः पाणयो 
भवति त्वयि दातरि विद्यमाने सति सरोजवत्कमल्वत् सुकृमासः कोमलाः जाताः अनर 
कठिनत्वसुकुमारत्वयोगुणयोः परस्परं विरोधः स॒ च मवह्नवशास्सथं गहव्यापारनिद्त्ा 
काटमेदेन परिहृत इति विरोधाभासः ॥ ४८६ ॥ 

गुणस्य क्रियया सह ॒विरोघमुदाहरति--पेशर्टमिति । पेशलं कोमल्मपि खलानां 
घचनं सतत्वविदां तखज्ञानां मानसमन्तःकरणं द्हतितसमतिद्येन दहति परुषं कटोरमपिं 
सुजनस्य वाक्यं मख्यजरसवत् चन्दनद्रघवत् प्रमोदयतीत्यथः । अत्र पेशकत्वपरषत्वयोगु- 
णयोदाहप्रमोदक्रियाभ्यां विरोधः स च खरुत्वयुजनत्वाभ्यां परिहत इति बिसोधाभासः ॥ 

गुणस्य द्रव्येण सह विरोधमुदाहरति-क्रोम्चेति | असो को्ाद्विः उदामा महत्यो या 
हदः शिरास्तामिः दटोऽपि यस्य भार्वरस्य मार्गणानां बाणानाम् अनग॑लोऽप्रतिहतः शातस्ती- 
क्ष्णः यः पातः पतनं तस्मिन्सति नवाम्भोजदल्वत् नूतनपद्मपत्रवत् अभिजातः कोमलः 
अभूत् स॒ भागंवः परद्यरामः अपूव: सर्गः सृष्टि्यस्य यत्कमंको यक्कतरंको वा तादृश इति 

सत्यमित्यथः । अत्र कोमख्त्वगुणस्य क्रौञ्चद्वि्रव्येण सह विरोधः स च मार्गवमहिम्नाऽभि- 
जातपद्स्य सुखवेध्यत्वपरतया परिहृत इति विरोधाभासः । क्रियायाः क्रियया सह विरोधमु- 
दादरति-परिच्छेदेति ! चतुर्थोज्ञासे व्याख्यातमिदम् ¡ अत्र जडयति च तापं च कुरुते इति 
जडीकेरणतापक्रणक्रिययोर्विरोधः विरहवैचिव्येण कारमेदात्परिहार इति विरोधाभासः । | 

क्रियया द्रव्येण सह विरोधमुदादरति-अयमिनि ! अयं जलनिधिः वारां जलानां 
एको मुख्यो निलयः स्थानमिति हेतोः रनानामाकर इति हेतोश्च तृष्णया तरछितं व्याप्तं मनो 
येषान्तादशेः अस्माभिः धित आभितः तृष्णा च वारिषु पिपासा रत्नेषु च दिप्सा मुनिर 
गस्त्यः एनं जलनिधि क्षणात् क्षणमात्रेणेव आ समन्तात् पास्यति इत्येवं को जानीते कीटं 
जलनिधिं निजा स्वीया सुनिसम्बन्धिनी या करपुटी करसंपुटं तैव कोट्यो गरत॑स्तद्गतम् 
त्ाम्यन्तो म्छायन्तः तिमयो मस्स्या मकरा नक्राश्च यस्मिस्ताददं चेत्यथः ¡ अचर पानक्रिया 
अग्येन क्रा समुद्रेण कमणा च द्रव्येण सह् विरोधः नरविशेषस्य अगस्त्यस्य समुद्रपाना- 



दशमोल्डासः । २६५ 

समदमतंगजमदजनलनिस्यन्दतरङ्किणीपरिष्वङ्कात् । 
क्षितितिरक ! त्वयि तटजुषि शकरनचूडापगाऽपि कान्द ॥ ४९१ ॥ 

( १६८ ) स्वमवोक्तस्तु डिम्भादेः स्वक्रि यारुपवणनम् । १११ ॥ 
स्वयोस्तदेकाश्रययोः । रूपं वणः संस्थानं च ।उदाहरणम्- 

पश्चादंघ्रो प्रसाय च्रिकनतिविततं द्राचयित्वाऽद्धसुषे- 
रासञ्याभुग्नकण्ठो मुखमुरसि सरां धूष्धम्रां विधय । 
घासम्रासाभिलाषादनवरत्तचरलमोथतुण्डस्तुरङ्गो 
मन्दं शब्दायमानो बिटिखति शयनादुस्थितः क्ष्मां खुरेण ॥ ४९२ ॥ 

( १६९ ) व्याजस्तुतिथुखे निन्दास्तुतिवां रूदिरन्यथा ¦ 
ञयाजरूपा व्यजन बा स्तुततिः । क्रमेणो दाहरणम्-- 

हित्वा स्वाञुपसेधवन्ध्यमनसां मन्ये न मौदिः परो 
खञ्नावजनमन्तरेण न रमामन्यन्न संदृरयते । 
यस्त्यागं तनुतेतरां मुखशतेरे्याश्चितायाः श्रियः 

प्राप्य त्यागक्ृतावमाननमपि खय्येव यस्याः स्थितिः ॥ ४९३ ॥ 

संभवात् स चं विरोधः अगस्त्यतपःप्रमावातिशषयेन परित इति विरोधामासः ॥४९ ०] 
द्रव्यस्य द्रव्येण सह॒ विरोधमुदाहरति-समषति' है भ्ितितिटक् | राजन् ! त्वयि 

तरुषि तीरगते सति शंकरस्य चूडा जटासमृहस्तत्सम्बन्धिनी या आपगा गंगा साऽपि 
काछिन्दी यमुना भवति । कुतस्तजाह-समदाः मत्ता ये मतंगजाः करिणस्तेषां मदजटस्य 
निस्यन्दः प्रवाहः स एव तरङ्किणी नदी तस्याः परिष्वंगात्सम्बन्धादित्यथः } अतच्र गंगायमुन- 
योद्रत्ययोः परस्परं विरोधः स च कारिन्दीपदस्य श्यामाभामात्रपरत्वात्परिहृत इति विरोधा- 
भासः । मदजलरस्य श्यामवणत्वं प्रसिद्धमिति विरोचामासः ॥ ४९१ | २३ ॥ 

स्वमावोक्ति रुक्षयति-सख्रभावो क्तिरिति । स्वमावस्य प्रकृतिसिद्धस्य धम॑स्योक्ति सित्य- 
न्वर्थसं्चा तथा च डिम्भादेः शिश्चु-युवति-मुग्व-कातर-तिर्यक-भ्रान्त-दीनपाजादेवस्वुम- 
परस्य स्वयोः स्वमाच्राश्रयकयोः क्रियारूपयोवणनं स्व भावोक्तरलंकारः। एनामेव केचित्जा- 

तिरिति व्यवहरन्ति वणः नीरपीतादिः संस्थानम् अवयवक्षन्निवेशः आकारो वा | 
तामुदाहरति- पश्चादिति । शयनादुत्थितस्तुरंगोऽश्वः पशादंघ्ी परश्चिमपादो प्रसायं 

चिकस्य परष्वं शस्य नत्या नम्रतया विततं विसृतम् ग्रंगम् उच्चेरतिरायेन द्राघयित्वा दीषं कत्वा 
य्ुग्नो वक्रः कंठो यस्य तादृशः सन् उरसि मुखम् आसज्य संयोज्य धृल्या धूम्रां मनां 
सयं स्कन्धकेशावलिं विधूय विशेषेण कपयित्वा घासम्रासामिराषात् वृणग्रासवाञ्छ्या 
अनवरतं चरन्तौ चंचले प्रोत् डौ ओष्ठाधरौ यस्य तादः मन्दं शनेः शब्दाथमान 
कुर्वाणः सन् खुरेण अग्रपादशफेन क्षमां भूमि विलिखति उक्किरतीत्यथः । अत्र अश्वमत्र- 
ततयोः क्रियासंस्थानयोवणनास्स्वमावोक्तिरिति स्वमवोक्तिः | ४९२ ॥ २४ ॥ 

व्याजस्तुति ख्श्चयति-व्यालस्ततिग्ति ! मखे प्रारम्मे रूटिः पयंवसानं अन्यथा स्तुत्या 

निन्दया वा तथा च स्तुतिपयंवसायिनी निन्दा निन्दापयेवसायिनी स्तुतिर्वा व्याजस्तुतिः अथात् 

यत्र मुखे निन्दा तच स्ततो पयवत्तानम् यन्न युखे स्विस्त निन्दायां पयवद्रानम् । तत 

स्तुतिपयंवसायिनीं निन्दामुदादरति-दहिस्छेनि । दे राजन् | त्वांहित्वा स्वां वना 

उपसोषेन अनुरोषेन बन्ध्यं शून्यं मनो येषाम् अनुरोधदीनमनसां मौढिः शिरोमणिः परोऽन्यो 



२६४ नागे्रीरोषछोपेषे काव्यप्रककि- 

टे हेखाजितवोधिसन्त्व ! कचश्वां किं विस्तरैत्तोयघे । 
नास्ति स्वत्त्हटशः परः परहिकधाने गृहीवश्रतः | 
सृप्यत्पान्थजनोपकारघटनावैमुख्यकन्धायशो- 
भारभोदरहने करोषि कृपया साहायकं यन्भरोः ॥ ४९४ ॥ 

(~ ¢ = छ (१७०) सा सहोक्तिः सहायस्य बलादेकं द्विधाचकप्र् ॥ ११२ ॥ 
एच्ाथौभिधायकभपि सहाथेवलात् यत् उमयस्याप्यनगमकं घा सहोक्तिः । 
यथा- 

सह् दिअहणिखाहिं दोहरा सासदण्डा 
सह मणिवल्येहिं काप्पधारा गन्ति ] 
तुह सुहअ विओए तीअ उल्विशिरीए 
सह् अतणुख्दाए दुन्वखा जीविदासा ।। ४९५ ॥ 

शासदण्डादिगतं दौवत्वदि शाब्दं दिवसनिशणदिगतं वु सहाथ सामथ्वौस्रतिप- 
द्यते | 
नास्ति तथा छ्नावजेन निलंलत्वं रमामन्तरेण लष्टमीं विना अन्यत्र न॒ सदश्यते इस्यहं 
मन्ये | क्रमेणोमयत्र हेतुमाह-यो भवान् मुशतैः युद्धादनेकोपयिः एत्य आगत्य आधितायाः 
सादरं स्थितायाः धियो च्ष्षम्या- व्याग परियाय दान तनुकेतयामतिरयेन विस्तारयति तथा 
व्यागकरतावमाननं परित्यागजन्यप्रमान प्राप्यापि यस्याः भिय. त्वथ्येव स्थितिः स्थिरतेत्यर्थः | 
अनर राज्ञ आभितत्यागरूपनिन्दाव्याजेन महादात्रत्वेऽपि ण्क्ष्मीवत्वाभिधानस्स्पुतिरिति 
व्याजन स्तुतिरियम् ॥ ४९३ ।} 

निन्दापयंवसायिनी स्ततिमुदादरति--दहे इति । देया सनायासेन जिता बोधिसत्वा 
बौद्धा येन तत्सभ्वुद्धौ हे देराजितबोधिसत्व ! अतिकारणिकस्यापि जेतः, हे तोये ! टवणा- 
कृर | वचसां विस्तरैः कि परहिताधाने प्रयोपकारफरणे गहीतं व्रतं येन स त्वत्सहश्ः परौ 
द्वितीयो नास्ति यत् यस्मात्कारणात् तृप्यन्तः तपाता ये पांथजनास्तेषां जलदानेन य उपका- 
रस्तस्य घटनायां सपादनविषये वैमुख्येन पराङंमुखत्वेन रभ्धं प्रां यत् अयशः अकी्तिस्त- 
स्य यो मासो महदाधिक्यं तस्य ग्रोदरहने मयोः मर्देशस्यं साहायकं सहायस्वं कृपया 
करोषीत्यथः । अत्र समुद्रस्य स्वुतिग्याजेन निन्दाप्रतिपादनाचमत्कारातिशय इति व्याजरूपा 
स्तुतिः ॥ ४९४ ॥ २५ ॥ 

सदयक्ति खक्षयति- सेति! एकं पटं सहाथस्य सह॒ समभित्यादिशब्दाथन्वियस्य 
बलात्साम््यात् द्विवाचकम् अनेका्थाभिघायकं सा सहोक्तिः ! तत्रैकस्या्थस्य वाचकम् अन्य- 
स्याक्षेपकम् । उदाहरति--सहेति । 

सह दिवसनिदाभिदीं्घाः श्वासरंडाः सह मणिवरूयैर्बष्पधारा गलन्ति | 
तव सुभगवियोगे तस्या उद्विग्नायाः सह च तनुखतया दुबंखा जीविताशा ॥ 

इति संस्कतम् । नायिकाया विरहावस्थावणनम् । हे सुभग † तव षियोगे उद्धिग्नायाः 
विमनस्कायाः तस्या नायिकायाः दण्डाकारा: श्वासाः श्वासदण्डाः दिवसनिश्चाभिः सह दीर्घा 
जाताः दिवसनिशादौ दीघंत्वं दुःखदायित्वादौपचारिकमं तथा बाष्पो नेचाग्बु तस्य धाराः 
मणिवख्येः रत्नकङ्कणेः सह॒ गलन्ति पतन्ति कादर्यान्मणिवल्यगल्नम् ! तथा जीनिताश्ा 
तनुख्तया शरीरयष्टया सह दुवखा जातित्यथः } आदणथां दुव॑रत्वं कादाचिक्म् ] अचर 
श्वासदण्डादिषु तु तुतीयान्तेषु सद्शब्दार्थान्वयबलादाथं इति सहोक्तिः ॥ २६ ॥ 



दशमोह्ल घः। १६५ 

( १७१ ) विनोक्तिः सा चिनान्येन यत्रान्यः चन्न मतरः । 

कचिद्शोभनः कचिच्छोभनः। क्रमेणो दाहरणम्- 

अरुचिर्भिंशया विना शशी शशिना सापि विना महत्तमः । 

उभयेन {विना मनो मवस्थुरितं नैव चकास्ति कामिनोः ।। ४९६ ॥ 

मृगो चनया विना विचिच्रत्यवहारप्रतिभाग्रगल्भः । 

अगृतयुतिघुन्दराशयोऽयं खहा तेन विना नरेनदरसूखः। ५.५ ॥' 

( १७२ ) परिवृत्तिविनिमयो योऽर्थानां स्यारसमासमैः ॥ ११२ ॥ 

परिषृत्तिरखङ्कारः । उदाहरणम् 
छतानामेतासाय्रदितङ्कसुमानां मरुश्य 

मतं छास्यं दन्ता श्रयति भृशमामोदमसमम् | 

लतास्त्वदुष्वम्यानामषह दश मादाय सहसा 

दृद्स्यायिव्याधिभ्रमिरुदितमोहव्यतिकरम् ।। ४९८ ॥ 

अत्र प्रथसेऽं समेन समस्य द्वितीये उत्तमेन न्यूनस्य ! 
त 

५ 

तलह द्धि सश्वयति--विनोक्तिरिति । य्न यस्मिन्नलंकारे अन्येन विना अन्यः 

सन् सोभनो न किंत्वशोभमनः नेतरः नादोभनः किन्तु शोभनः सा प्रकारदयवती विनोक्तिरि 

त्यः ¦ केनचिद्धिना कस्यचिदशोभनस्वं वा प्रतिपाद्यते स विनोक्तिनामाऽलंकार इत्यथैः | 

सन्नेत्यस्य व्याख्यानमाह-अशोभन इति ! नेतर इत्यस्य व्याख्यानम्ईं दोमन इति । 

तत्रा्योभनत्वमु दाहरति-असचिर्गिति निश्चया रान्या विमा शशी असचिः दीतिरुन्यः 

अशोमनः । शशिना विना साऽपि निशापि महत् उच्छृष्टं तमः अन्धकारल्पेति रूपकम् 

अस्षोमना उभयेन रशिनिशाभ्यां विना कामिनोः मनोमवस्फुरितं कामविकासः नैव चकास्ति 

अशौमन भवतीस्यथैः । अपरवक्चं छन्दः | अत्रान्येन निशादिना विना अन्यस्य चन्द्रदेर 

्ोभनव्यं प्रतिपाद्यते इति विनोक्तिः ॥ ४९६ ॥ 

शोमनत्वमुदाष्टरति-ष्रणे ति । अय नरेन्द्रसूनुः राजपुत्रः मृगरोचनया विन! विचिन्रेषु 

व्यवहारेषु या प्रतिभा ज्लटिति स्पूर्विस्तस्याः प्रभया प्रकाशेन प्रगल्मः प्रचुरः सोमनः तेन 

दुष्ट्रकृतिना सुदा मित्रेण विना अभरत्यतिवच्चन्द्रवतसुन्द्रः स्वच्छः अद्रयोऽन्तःकरणं 

ग्रस्य तादशो भवतीत्यर्थः । य एव राजपुत्र. खीमोहितः इत्यविकंरः स एव तथा विनाऽति- 

व्यवहाराभिज्ञः य एव दुष्टसुद्धदाऽऽकिगितो विषमदधदयः स एव तेन विनाऽतिसदयद्टदय हति 

भावः } माकमारिणी छन्दः । अचर गरगरोचनया दुष्टशुहृद्ा च॒ विना नरेन्द्रदूनोर्विचिन्नव्यव- 

हारपगल्मत्वचन्दरसुन्दराशयत्वरूपं शोभनत्वं प्रतिपादितमिति विनो्रितः ॥ ४९७।२७ ॥ 

परिवृत्ति लक्षयति-परि्तरिति । समास्ैवस्तुमिः यः अर्थानां र्दन विनिमयः 

परिवर्तनं सा परिघ्रत्तिः क्चित्समेन समस्य क्चिदसमेनसमस्येत्ि दिविधोऽयमलङ्कारः । अन्त्यो 

द्विविधः कचिन्नपूनेनोत्तमस्य कचिदुत्तमेन न्यूनस्येति । तत्र समेन समस्य ` उन्तमेनन्युनस्य 

नच विनिमयमुदादरति-कत्तानामिति । अयं मरद्वा्ः उदितदुदमानां संजातपुष्पाणामेतासां 

रुतानाम् असमम् अनुपममामोदं परिमलं मृदामत्यरथ श्रयति स्वीकरोति किं कृत्वा मतं सम्मतं 

मनोरमं बा सस्यं व्रत्यं दत्वा कतास्तु अध्वन्यानां पान्थानां हश दृष्टिं सहसा इटिति आदाय 

हतवा आधिर्मन्पीडा व्याधिः कायपीडा अमिः दिग्भ्रमणदशंको विकारः रदितं 

सेदनं मोहो निष्चेष्टता एतेषां म्यतिकर संप पथिकेभ्यः ददति इत्यनौचित्यादहदेति 

खेद इत्यर्थः । अचर पूवा लस्येनोपादेयतया समस्य आमोदनस्य विनिदयः | उत्तराध 



२६८ नागेश्वरीरीकोपेते कान्यप्रकाशो - 

नानाविधप्रहरणेनर "प ! संप्रहारे स्वीकृत्य दारुणनिनाद्वतः प्रहारान् । 
दृश्ारिवीरविसरेण बघुन्धरेयं निविप्रम्भपरिरम्भविधि वितीणौ ॥ ४९९॥ 

अचर न्यूनेनोत्तमस्य । 
(१७३) प्रत्यक्षा इव यद्भावाः क्रियन्ते भूतभाविनः । 

तद्धाविक्ेम् । 
भूताद्च भाविनश्चेति दन्दः | भावः कवेरभिप्रायोऽत्ा स्तौति भाविकम् 

तव एणा 

॥ (९ परयामि तब खोचने। 
भाविभूषणसंभायं साक्षाकुव तवाकृपिम् ॥ ५०० ॥ 

आद्यं मृतस्य द्वितोये भाविनो दशनम् । 
५ १ 

` (१७४) काव्यलिङ्ख' हेतोर्वाक्यपदाथता ॥ ११४ ॥ 
चाक्याथंतता यथा-- 

वपुःश्रादु मीवाद्नुमितमिद् जन्मनि पुरा 
पुरारे न प्रायः कचिद्पि भवन्तं प्रणतवान् । 
नमन्मुक्तः संप्रत्यह मत्तनुरमेऽप्यनतिमाक् 
महेश ! क्षन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि ।॥ ५०१ ॥। 

उपादेयतया उत्तमया दशा आधिव्याधीनामताद्शतया न्यूनानां विनिमयः) मसत्सम्बन्देन 
लतानां लस्यदर्गनात् छतादशंनेन च पथिकानामाध्यादिदश॑नाद्रातृत्य कविकल्पितमिति | 

नयुनेनोत्तमस्य विनिमयमुदादरति-नानेति । हे देप | दतो बरूगवितो योऽरिवीरविसरः 
ग्खवीरसमृहस्तेन संप्रहारे युद्धे नानाविषरै. ग्रहणणेः दास णनिनादवतः भयंकरशब्दयुक्तान् प्रहा- 
रान् ताडनानि स्वीक्रत्य निगदो विप्ररुम्भो वियोगो यस्मात्तादशः वियोगशुन्यः परि रम्भस्य- 
छिगनस्य विधिः स्वीकारो यस्यास्तादशी इयं बसुन्धय विस्तीर्णा दत्ता वम्मित्य्थः। 
अनानुपादेयतया न्यजञैः थदारेः उत्तमाया बसुन्धराया विनिमयस्योक्तेः परिघर्तिः। 

माविकं द्विधा कक्षयति-प्रस्यक्षा इति । भूताः पूवकालिकाः भाविनः उत्तरकालिकाश्च 
भावाः वस्तूनि कविना यत् प्रत्यक्षा इव॒ अलोकिकेप्रत्यश्षविषया अपि रौ किकप्रत्यक्षविषया 
इव क्रियन्ते अमिधीयन्ते तत् प्रकारद्रयवत् भाविकमित्यर्थः । भूतभाबिनोद्र॑योरपि 
प्रतयक्षतयाऽमिधानमेकेनैव प्येनोदादरति--आसीदिति ! टदे कान्ते! अच अनयो- 
सचनयोः यदज्ञनं कललं दत्तम् आसीत् इति तययक्ते तव॒ रोचने पश्यामि साक्षाक- 
रोमि भावी भूषणानां सम्भारः समूहो यन्न तथाभूतां तव आकृतिं सा्षाद्छुवे पश्यामीयर्थः | 
अन पूर्वाधं मूतस्याज्ञनस्य उत्तरां माविनो भूषणसंभारस्य च प्त्यक्षतयाऽभिधानमिति भा. 
तिंकनामाऽ्लङ्करः ॥ ५०० | २९॥ 

„ कान्यलिगं लक्षवति-काव्येति ।  वाक्रयाथरूपस्यानेकपदार्थरूपस्येकपदा्थल्पस्य च है- 
तोरभिधान काठयलिङ्गम् । काव्याभिमत लिगं कःज्यमिङ्गय । लिंग चा हेतुः अत- 
एव दहेस्वरङक(ग इत्युच्यते । वाक्यार्थरूपस्य देतोरभिघानमुदादरति-वपुरिति । दे पुरर ! 
तिपुरय्ो ! अहं परर पूेस्मिन् क्वचित्स्मिन्नपि जन्मनि प्रायः भवन्तं स्वां न प्रणतवान् नमस्कार न कृतवान् कथं ज्ञातं इदं मया वपुःप्रादुर्भावात् शरीरोत्पत्तिरूपाद्टिगादनुमितं 
सातम् तत््मणामे सति रुक्तिरमेन शरीरोतपत्तेरमावात् सम्प्रति इदानीं नमन् म्तः महम् 
अतनुः शरीरशुन्यः इति अग्रे उत्तरकारेऽपि अनतिभाक् नतिरदितः युक्तस्य पुनरददाप्यमा- 



दशमोष्लासः। २६९. 

सनेकपदाथंता यथा- 
प्रणयिसखोसरोखपरिहि सर साधिगते. 
लंखितशिरीषपुष्पहननैरपि ताम्यत्ति यत् । 
वपुषि वघाय तत्र तव शश्चमुपक्िपतः 
पततु शिरस्यकाण्डयमदण्ड इवेष भुजः ॥ ५०२ ॥ 

एकपदाथेता यथा- 
भस्मोद्धूलन ! भद्रमस्तु भवते स्द्राक्षमाले ! ञयुभं 
हा सोपानपरम्परां गिरिघ्ुताकान्ताख्यालदछृतिम् । 
अप्याराधनतोषितेन विभुना युष्मत्छपयौस्रुखा- 
लोको च्छेदिनि सोक्षनामनि महामोह लिधोयामह ।। ५०३ ॥ 

एषु अपराधद्रये पूवौपरजन्मनोरनमनम् , सजपाते शसो पश्चेपः महामोहे 
सुखालोकोच्छेदिस्वं च यथाक्रमसुक्तह्पो हेतुः । 

( १७१५ › पर्यायोक्तं विना वाच्यव दङत्वेन यद्वचः । 
वेनाम्रेऽपि प्रणामाभावः ! हे मदेश्च ! तदिदम् अपराधद्यमपि भवता क्न्तव्यमित्यथः । अचर 

पुरा क्वचिदपि नाहं मवन्तं प्रणतवान् अम्रेऽप्यहमनतिमागित्यवान्तरवाक्ययोरथोंऽनमनमप- 

राघे हेतः तदिढं पदप्रतिपादितं इुरितविशेषरूपमपराधद्वयं हेतुमत् अनमनद्वयजन्यं दुरितवि- 

टोषरूपमपराघद्रयं नादनीयम् तथा च भूतभाविजन्मनौरनमनरूपहेत्वौः न प्रणतवाम् इति 
अनतिमागिति क्रियादयेन समाप्तयोर्वाक्ययोरथ॑तेति काव्यडिङ्कप ॥ ५०१ ॥ 

अनेकपदार्थरूपस्य हेतोरभिधानसुदादरति-प्रणयीति । मार्तीवधोद्यतमधौरघंयम्प्रति 

माधवस्योक्तिः । रे पाप ! प्रणयिनीनां प्रीतिमतीनां सखीनां सरीरो यः परिहासरसस्तेना- 

पिगतैः प्रततर्दरितशचिरीषपुष्पहननैः मनोहर्कपीतनङुसुमपातनेरपि यत् वयपुस्ताम्यति कठेशं 
प्राप्नोति तत्र तस्मिन्वपुषि मारतीशर्रीरि वधाय शस््रमुपक्षिपतः तव शिरसि एषः करालो यु- 

जो मद्वाहुदण्डः अकाण्डेऽकाठे यमदण्ड इव पतव्वित्यथः | अत्र वपुषि शघ््नमुपक्षिपतः इति 

प्रातिपदिकानां क्रियासाकाक्चतया वाक्यभावमनाप्तानामनेकपदानामथः श््रोपत्ेपरूपो गजपति 
हेतुरिति काव्यङिङ्गमलङ्कारः | ५०२ ॥ 

एकपदार्थरूपस्य हेतोरभिधानमुदादरति-मस्मेति । शिवप्रसादेन जाततत््ज्ञानस्योक्तिः । 

हे मस्मोद्धूल्न ! भूत्येपन ! भवते मद्रमस्तु हे स्द्ाक्षमके ! भवत्ये ्भमस्तु 

गिरिखिताकान्स्य दिवस्य आख्यः म्रासादस्तस्यालंकृतिम् अर्ङ्कारभूतां सोपानपरम्परा हा 
तस्याः शोच्यतेव्यर्थः तत्संस्कासकत्र॑भावादिति भावः! अद्य अस्मिन्नहनि आराधनेन सेवया 

तोषितेन विभुना शिवेन कर्व युष्माक मस्मोदुधूलनादीनां भवतां या सपर्यां सेवा तत्युखस्य 

तदानन्दस्य आलोकोऽनुभवरूपः प्रकाशः तदुच्छेदिनि तन्नाशके मोक्चनामनि महामोहे महा- 

न्धकारे निधीयामहे निपात्यामहे । अत्र मोक्षस्य महामोहत्वे सखारोकोच्छेदित्वं हेतुः तच 

समासादेकपदा्थं एव मोक्षे महामोदत्वाध्यवसायः ! उक्तोदाहरणेषुच्प्कृताखङ्कारं योजयति- 

एष्ित्यादि । प्ख उक्तोदाहरणेषु उक्तरूपः वाक्यार्थरूपः अनेकपदाथंरूपः एकपदाथरूप- 
श्चेति काव्यङिङ्घप् ॥ ५०२ ।॥ ३० ॥ 

पर्यौयोक्तं रश्ववति-प्रयौयोक्तयिति ! वाच्यवाचकत्वेन विना वाच्यवाचकमावमिन्नेन 

व्यज्ञनारूपन्यापारेण यद्वचः अथाद्राच्याथंस्यैव प्रतिपादनं तत्प्योक्तमू । पययेण म्रकारान्त- 



2७९ नानेश्वरोटीकोयेते काव्यप्रकाशे- 

वानयवाचकभावञ्यतिरिक्तेनावेगमनन्यापारेण यस््रतिपादनं तत्पयायेण भद्ध 

यन्वरेण कथनात्पयोयोक्तम् । 

उटाहरणम्-- 
यं प्रेक्ष्य चिररूढाऽपि निवासप्रीतिरुन्िता । 

मदेनैरावणमखे यानेन हृदये हरेः ॥ ५०४ ॥ 

अवरैरावणशक्रौ मदमानमक्तौ ज)तावित्ति व्यंग्यमपि शब्देनोच्यते तेन यद् 

वोच्यते तदेव वयंग्यम् यथा तु व्यग्यन्न तथोच्यते यथा गवि शुके चरति दृष्ट 

गौः शुकश्च लति इति विकल्पः यदेव इं तदेव विकल्पयति न तु यथादृष्टं तथा 

यतोऽभिन्नासंसष्टस्वेन दृष्टं भेदसंसर्गाभ्यां विकल्पयति । 

(१७६) उदात्तं वस्तुनः सम्पत् । 
सम्पत्समृद्धियोगः यथा- 

मुक्ताः केखिबिसूघरहारगलिताः सम्माजेनीभिष तीः । 
प्रातः प्राङ्गणसौोम्नि मन्थरचट्द्रासांधिरक्षारुणाः । 

रेण कथनात् तदेवाह-बाष्येत्यादि । उदाहरति-र्यामिति । रावणं प्रेक्ष्य मदेन कत्र 

ठेराबणस्येन्द्रगजस्य सुखे आनने मानेनामिमानेन च कूर्चा हरेरिन्द्रस्य हदये चिररूटी 

वृद्धि गताऽपि निवासप्रीतिः उज्द्विता त्यक्तेवयर्थः। अतरेरावतेन्द्रौ मदमानसून्यो जातावित्य- 

शैत्य व्यंगयसैव मग्यन्तरेणाभिधानासययिोक्तम् पदेवाह-भत्रेति । शब्देनोच्यते अभिधया 

प्रतिपाद्यते यदेव वस्तु इति शेषः, उच्यते अमिघया प्रतिपाद्यते तदेव व्यंग्य तदेव वस्तु व्यं 

जनया प्रतिपायं भवति तथा च लश्वणस्गतिरिति भावः नन्वेवं प्रतिपन्नस्येव प्रतिपत्तिर- 

फटेति छ व्यापारद्रयेनेति चेन्न यतो यथा व्येग्यन्तथा नोच्यते प्रकारयोरभदात्. तदेवाह-यथा 

स्विति । येन प्रकारेण तु व्यंन्तेन रूपेण शब्देन नोच्यत इत्यथैः । एकस्थेवाथ्य प्रकार- 

सेदेन वाच्यस्वव्यं्यत्वयोरविरोधात् । एकेन प्रकारेणावगतस्याप्यथस्य प्रकारन्तरेण प्रतिप- 

ततौ दृष्टान्तमाहयथा गबोति ¡ गवि गोते तदाश्रये च श्क्ठे श॒क्रत्वगुणे तद्ाभ्रये 

च चति चल्नक्रियायां तदाश्रये च हषे निर्विकल्पज्ञानविषयीकृते विकल्पः विरिष्टशानं जा- 

यते इति शेषः । यदेव गोत्वादि दृष्ट निर्विकस्पन्ञानविष्ीकृतं तदेव गोत्वादि विकल्पयति स- 

विकल्प्ानविषयीकरोति चै्ादिरिति शेषः । नलु यथा येन प्रकारेण षटं निविकल्पकल्ञान- 
च भ 

विषयीकृतं तथा तेनैव रूपेण यतोऽभिन्नेति मित्रत्वेन सेदेन संखषटत्वेन संसगेण वा अधं 

वस्तु मेदसंसर्गाभ्यां मेदेन संसर्गेण वा विकल्पयति वििष्टीकरोति । अ्यंमावः निविकल्पके 

गोल-तदाश्रय-श॒क्छ-तदाश्रय-चल्न-तदाश्रयाः असग्बह्या मासन्ते । सविकल्पके तु 

संसुषटतया भासन्ते एवं च यथापूर्व दृष्टानामपि गोत्वादीनां वस्नूनां सविकल्पकज्ञाने प्रका- 

रान्तरेण पुनः प्रतीतिः तथा प्रकृते वाच्यस्यापि प्रकारभेदेन व्यंजनया पुनः प्रतीतिरिति 

दष्टान्तसंगतिरिति पयीयोक्तम् ॥ ५०४ ॥ ३१ ॥ 
उदात्तं रश्यति-उद्ान्तमिति । यत्य कस्यचिद्रस्तुनोऽसम्माव्यमानायाः सम्पत्तेवंणन- 

मुदात्तालं कारः । उदाहरति--मुक्ता इत्ति । विदुषां भवनेषु के रतिक्रोडायां विसूत्ात् 

छिन्नसू्रात् हारन्मौक्तिकद्ाम्नो गलितः पतिताः सम्माजनीभिः ओोधनीभिः इता अपसा- 

रिताः, प्रातः प्रांगणसीम्नि अङ्गणप्रान्ते मन्थरं मन्द यथा तथा चलन्त्यो या बाखाः षोडश 
वषा वनिताप्तासाम् श्रंधिलाक्चया चरणारक्तकेन भरणा आरक्ता मुक्ता मौक्तिकानि दूरात् दाडिम 



द् शमोह्लासः । २७१ 

दरादाडिमिबीजशङ्कितधियः कषन्ति केरोञ्चुकाः 
यद्विद्वद्भवनेषु भोजनृपतेस्तत् त्यागरीरायितम् ।। ५०५ |! 

(१७७) महतां चोपलक्षणम् ॥ ११५ ॥ 
उपलक्षणमङ्गभावः अथीदुपलक्षणीयेऽथे । उदादरणम्- 

तदिदमरण्यं यस्मिन्दशरथव चनानुपाखनव्यसनी | 
निवसन् बाहु सहप्यच्चकार रक्षःक्षयं रामः ।। ५०६ ॥ 

न चात्र वीररसः, तस्येहाङ्गत्वात् । 

(१७८) तस्सिद्धिहैतावेकस्मिन् यत्रान्यत्त्करं भवेत् 
सदुचयोऽसौ, 

तस्य प्रम्तुतस्य कायस्य एकस्मिन्साधके स्थिते साधकान्तराणि यत्न सम्भवन्ति 
स समुच्चयः । उदाहरणमम्-- 

दूबोराः स्मर्मागेणाः प्रियतमो दुरे मनोऽचयुलसुकं 
गाद प्रेम नवं वयोऽतिकटिनाः प्राणाः कुलं निम्मलम् | 
सखीव घेयिरोधि मन्मथसुहृत् कारः कृतान्तोऽक्षमो 
नो सख्यश्चतुराः कथन्नु विरहः सोढठ्य इत्थं शठः ।। ५०७ ॥ 

बीजेषु शकिता धीर्येषान्तादशा. केखीश्चकाः क्रीडार्थं पाठिताः कीराः कर्षन्ति यत्तत् भोजन्- 
पतेः त्यागो दानं तस्य रीखेवाचरितं लोखवितमिव्यर्थः । अच बिद्रद्धवनस्थोत्कटसमरद्धिवणेना- 
दुदात्ताखङधुःःरः ॥ ५०५ || 

अन्यविधमुदात्त लक्षयति--म्रहतामिति । अङ्गिनि व्णनीयेऽ्थ महतामुदार्चरितानां 
यदुपलश्चणमंगव्वं वण्यते तदपरमुदात्तमित्य्थः | 

उद्ाहरति-तदिदभिति । पुष्पकविमानस्थस्य छ््मणस्य1ङ्गदग्प्युक्तिः । ददरथस्य 
वचनमाज्ञा तस्यानुपाटने रक्षणे व्यसनमासक्तियस्य तादो रामः यस्मिन्नरण्ये निवसन् बाहु- 
सहायः एकाकी रक्षसां क्षयं नागं चकार तदिदमरण्यं दण्डकारण्यमित्यर्थः । अत्र वणनीये 
दण्डकारण्ये तदुत्कषाय महतो रामस्याङ्त्वं वर्णितमित्यपर उदात्तमेदः । नन्वत्र वीररसध्वनि- 
रेव स्यात् बाहुमात्रसाहाय्यात् रश्च.श्तयकरणसरूपेणानुभावेनाभिव्यक्तस्योत्सास्येव चमत्कारि 
त्वादित्याशङ्कायामाह-न् चेनि । तस्य वीररसस्य अङ्खत्वात् परम्परया उत्कषत्वेनोपकारकत्वात् 
नात्र वीरो रसो वणनीयः किं त्वरण्यम् , तथा च प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायेन न 
स्सभ्वन्यादिव्यवहारः किन्तु चिच्रव्य॒वहार एवेति उदात्तम् ॥ ५०६ ॥ ३२ ॥ , 

समुच्चयं लक्षयति-तस्सिद्धीति । यच यस्मिन्नक्ङ्कारे तस्य प्रस्ठुतस्य कायस्य सिद्धिर- 
त्यत्तिस्तस्या हेतौ साधके एकस्मिन् स्थिते सति अन्यत् साधकान्तरं तत्करं कायंसिद्धिकरं 
मवेत् असौ स समुच्चयः । सूरे लिङ्गवचनमतन््मिति न्यायेन अन्यदित्येकव चनमविवक्षितम् 
अत एव वृत्तौ अन्यदित्यस्य ग्याख्यानं साधकान्तराणीति । उदादरति--दु बीरा इति । दैवं 
प्रति विरहिण्या उक्तिः} स्मरमागंणाः कामवाणाः दुवाराः दुःखेन वारयितुं शक्याः प्रियतमः 
दुरे अस्ति मनः अदयुत्सुकं प्रेम गादमत्िशयितं वयो नवं प्राणा अतिकडिना अनश्वर: 
कुलं निमलं तेन स्वच्छन्याभावः खरत्वं वैयंविरोधि कालो वसन्तरूपः समयः (मन्मथस्य 
विरहिणीयच्भूतस्य व॒दन्मि्नं कृतान्तो यमः अक्षमः अकाठे प्राणानपहतु मसमथः सख्यः 

नो चतुराः नायकान्तखय्नेऽकुशलाः इत्यं सति शठो मम॑मेदी विरहः प्रियवियोगः कथन्नु 



२७२ नागोश्वरीरोकोपेते काव्यप्रकारे- 

अन्न विरहासहत्वं॑स्मरमागेणा एव कुवन्ति तदुपरि प्रियतमदृरस्थित्यादि 
उपात्तम् । 
एष एव समुच्चयः सद्योगेऽसद्योगे च पयवस्यतोति न प्रथक् लक्ष्यते, तथादि-- 

कुरममछिनं भद्रा मूर्विमेतिः श्रुतिशाशिनी 
सुजबरमनज्ञ स्फोता लक्ष्मीः प्रभुलखमखण्डितम् । 

रकतिसुभगा ह्येते भएवा अमीभिरयं जनो 
रजति सुतरां दपं राजन् ! त एव तवांङ्शाः ॥ ५०८ ॥ 

अत्र सतां योभः। उक्तोदाहरणे त्वसता योगः। 

शशो दिवसधूलरो गछितियोवना कामिनो 
खरो विगतवारिज मुखमनक्षरं स्वाकृतेः । 

प्रभुर्धनपरायणः सतततदुगेतः सञ्जनो 
नृपाङ्गणगतः खो मनसि सप्र शल्यानि मे ॥ ५०९ ॥ 

अत्र शशिनि धूसरे शल्ये शल्यान्तराणोति शोभनाशोभ नयोगः । 

(१७६) स खन्यो युगपत् या गुणक्रियाः ॥ ११६ ॥ 
,----~--~~ -~---~ -~-~---------- ~ 

` सोढव्यः सहनीय दपयर्थः । अर विरहासहत्वरूपं कायं स्मरमागंणा एव कतु समर्थाः तदुपरि 

प्रियतमदूरस्थित्यादीनि कारणान्तराणि उपात्तानीति समुच्चयालङ्कारः ॥ ५०५७ | 

रद्रटादिभिः प्राचीने : सद्योगसमुच्चयः असब्योगसमुच्चयः सदसग्रौगसमुच्चय इति पृथक् 

रचिताः तदयुक्तं उक्तल्षणसमुञ्चयस्थैव तथा पयंवसानादिव्याह --एष एवेति । उक्तलक्षण 
एव सतां शोमनाना योगे सम्बन्धे असतामशोभनानां योगे सदसतां शोमनाशोमनानां योग 

इत्यर्थः ! सब्योगे सुच्ययमुदाहरति-करमिति । हे राजन् ¦ अमडिनं निम्म॑लं कुलं भद्रा 

शोभना मू्विरङ्कतिः शरुत्या वेदेन शाक्ते शोभत इत्येवं मतिः अलमतिरायितं भुजनलं स्फोता- 
ऽभिवृद्धा ल्मी: सम्पत् अखंडितम कटं प्रभुत्वम् एते हि भावाः पदाथाः प्रकृत्या स्वमविन 

समाः न्द्राः अमीभिभाविः अयं दृश्यमानो जनः युतरामत्यन्तं दपं गवं ब्रजति तव तु ते 

एव भावाः अङ्कशा ॒दुरपपरतिबन्धका भवन्तीत्यर्थः । अत्र निर्म्छुललूपे दप॑तद्भावदेतौ 
सत्येव मद्रमूर्यादिकमपि दपतदमावदेवुतवेनोपात्तमिति समुच्चयालङ्कारः । अयमेव हिं सद्योगे 

पर्थवस्यतीत्याह-अन्र सतामिति । अत्र कुखादीनां प्रकृतिसुमगत्वेन उपादेयतया शौभन- 
त्वम् । असतामिति ! स्मरमाग॑णादीनामस्योमनानामेव योगः । तेषां हि विरदिण्या दुभ्ब 
दत्वादनुपादेयत्वेनाशोभनत्वम् | ५०८ ॥ १ । 

सदसय्योगे समुचयं दशंयति-शशीति । नीतिद्यतके पयम् । शशी चन्द्रो दिवसे धूरो 

निस्तेजाः कामिनी कान्ता गलितयौवना नष्टताश्ण्या सरः कासारः विगत्तवारिजं पश्रशन्यं 
स्वाकृतेः सौमनाञ्रतेः सखम् अनक्षरं विच्यादीनं प्रञुः घनपरायणो धनट्धब्धः सज्जनः सततं 

दुग॑तो दसः खरः पिदयुनो दरपाङ्गणगतः राजप्रासादप्ररिद्धः एतानि सप्त. मे मम् _मनसि 
शल्यानि बाणाग्राणीत्यर्थः ¡ अत्र धूसर्िलूपे व्यथादैतौ सत्येव गक्तयौवनादिविरिष्टका- 

मिन्यादिकमयि व्यथाहे त्वेनोपात्तमिति सदसव्योगसगुच्चयः शशी स्वरूपेण सन्नपि दिवसधू- 

सरत्वेनासन् ॥ ५०९ ॥ 

अन्यविधं समुच्चयालङ्कारं लक्चयति-स स्वन्य इति । या गुणक्रियाः युगपदेककाङे 

मन्ति स ठु. अन्योऽपरः समुल्वयः । शुणक्रियाः इत्यत्र गुणो च क्रिये च रुणक्रियाः रुणश्च 
क्रिया च युणक्रिये इति दन्द्रोत्तरं गुणक्रियाश्च गुणकिये च गुणक्रिया इत्येकदोषः तदेवाह-- 



दशमोल्लासः । २५३ 

गु च क्रिये च गुणक्छिये च गुणक्रियाः ) क्रमेणोदाहरणम् -- 
पिदलितसकलारिकुतं तवर बल्मिदममव्रदाद्यु विमलं च) 
प्रखलमुखानि नराधिप ! मल्निनि चे तानि जात्तानि {६५८६० ॥ 
अये दया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदःखहो मे ¦ 
नर्व्ारिधरोद्यःदहाभिभवितञ्यं च निरातपत्वरम्यः 11 ५११॥ 
कट्टुपं च तवादितैऽरकस्मार्सितपदङ्क रुहसोदरभि चष्चुः । 
प्रथितं च महौोपतीन्द्र ! तेषां वपुषि प्रस्फुटमापदां कटश्वः | ५१२॥ 
घुनोति चारि तनुते च कोर्पिमित्या 
छरपाणपाणिश्च भवान् रणक्षितौ सपाधुबादाश्च सुराः सुराखये । 
इत्यादेश्च दानात् उ्ययिकरणे इति एकस्मिन्देशे इति च न वाच्यम् । 

( १८० ) एकं क्रमेणनेफस्मिन् प्यायः । 
एक वस्तु क्रमेणानेकस्मिन्भवति क्रियते वा स पयायः । क्रमेणोदाहरणम्- 

गुणौ चेति । तथा च गुणयोर्यौगपच्म् , क्रिययोयोगप्यम्. गुणक्रिययोर्योगपन्यम् ; चेति 
चरिविधोऽयं ससुच्चयः } अत्र संख्याविशेषोऽबिवक्षितस्तेन हूनामपि गुणानां क्रियाणां च 
समुच्चयस्य सद्ग्रहः । तच्र गुणयोर्यौगपयमु दाहरति-विदछ्तेरि ' ई नराधिप ! विद्छितं 
खंडितंसकखानामरीणां कुलं येन तथाविधं इदन्तव बलं सैन्यम् आद्य शीं विमलं निर्म्मल्छ 
अभवत् तानि प्रखखानां प्रक्ष्टदृष्टानां मुखानि मलिनानि च जाता-?व्यथः । अन्न विमट्त्व- 
मल्िनत्वयोगुणयोयौगपद्यं चकारदयगम्यमिति समुच्चयः ।} ५९० ॥ 

करिययोर्योगपद्यरः दाहरति-अयमिति । पुरूरवस उक्तिः | तया प्रिया उवंश्या सह मे 
मम एकपदे अकस्मात् अयं सुतरां दुभसहयो वियोगो विरह उपनतः उपस्थितश्च प्राप्तश्च | 
अहोमिर्दिवसैः कतभि: नववारिधिरोदयात् नूतनमेधोदयात् नियतपत्वेन आतपराहित्येन रम्यै 
मेवितव्वं भूतं चेत्यथः ] तद्वियोग इव वर्षसमयश्च समुपगतः एतदलं प्राणहरणायेति 
भावः ¡ अच्रौपनतो भवितव्यं चेति क्रिययोयेगपद्यं चकारहयगम्यमिति समुच्चयः । गुणक्रिययो- 

यौ गपच्मुदाहरति-कल्टुषभिति । हे ग्रहीपतीन््र  सितपद्केरदसोदरा इवेतकमल्वुल्या शरीः 
सोभा यस्य तादशं तव चद्धः हितेषु शु अकस्मात् कटष कषाय च क्रोघादि दौषयुक्तं च 
तेषां शरणां वपुषि आपदां विपत्तीनां कटाक्षैः कठि: प्रस्फुटं यथा तथा पतितं चेत्यथः। 
अन कटषत्वपतनयोयुणक्रिययोयोगपद्यं चकारद्न यगम्यमिति मदर्य ल द्ुःरः ॥५११-५१२॥ 

परमतं दूषयति-घुना ताल्यां । राजाऽसि धुनोति कम्पयति च कौत्ति तनते चेत्यर्थः । 
रणक्षितौ भवान् इपाणपाणिश्च युरस्ये स्वगे सुरः देवाः ससाधवाद्ाः साध्चुवाद्सदहित 
व्यर्थः । अयं मावः-के{ दल् व्यधिकरणे एव समुचय इत्याहुः, ठन्न, धुनोतीत्यादौ सामानाधि- 
करण्येऽपि क्रिययोः सयुच्चयस्य दशंनात् । केविन सामानायिकरण्ये एव एकस्मिन्देशे एव 
ससुच्चय इत्याष्टुस्तन्न कपाणपाणिश्चेत्यादौ वैयधिकरण्येऽपि विभिन्रदेशेऽपि क्रिययोः ससुच्छयस्य 
दशनात् न वाच्यं क्षणे न निवेद्यम् , तथा निवेरो एषामसङ्य्महः स्याद् । ईति ससु 
स्यच: ॥३३॥ 

पायं छश्रयति-ण्कि. .त : एकत्वन विवक्षित यस्तु यत्र करमेण कारमेदेन अनेक- 
स्मिन्नाधारे मवति क्रियते वा स एकः पर्याय इत्वर्थः ! तदेवाह - :ॐ ,तं । एकमनेकच 

१८ का० प्रर 
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२५७ नागेश्वरीरोकोपेते काव्यप्रकाशे 

रन्वाश्रयस्थितिरियं तव काटकूट केनोत्तरोत्तरविश्षिष्टपद)पदिष्ट । 
प्रागर्णवस्य हृदये वृषठक्ष्मणोऽथ कण्ठेऽधना वससि वाचि पुनः खलनाम्*१३ 

यथा वा- 
{जिम्बोष्ठ एव् रागस्त तन्वि ! पृथ्रसददयते । 
अघुना हृदयेऽप्येष सगशावाक्षि छक्ष्यते ॥ ५१४ ॥ 

सगस्य वस्तुतो मेदेऽप्येकतयाऽध्यचसितसवादेकन्वसवि रुद्धम् । 
तं ताण सिरिसहो भररअणाहरणम्मि हि अअमेक्करसम् । 

धिम्बाहरे पिञाणं णिवरेसिञं इसुमवाणेण ॥ ५१५ ॥ 
( १८१ ) अ्रन्यस्वतोऽन्यथा 

अनेकमेकस्मिन् क्रमेण भवति क्रियते वा सोऽन्यः | क्रमेणोदाहरणम्- 
मधुरिमरुचिरं वचः खरानाममसर तसहो प्रथमं प्रथु उ्यनक्ति । 
अथ कथयति मोह हिट मन्तगतमिव राखहलं विषं तद्रेव ।। ४१६ ॥ 

० न ~ ~= = [० अ ग क 7) =न्- 

मवतीत्यस्योद।हरणमाह-नन््िति । रे काल्कृट उक्कय्विष ! उत्तरोत्तरं विशिष्टम् उच्छरष्टं 

उच्चं वां पदं स्थानं यस्यां तादी इयमाश्रयस्थितिः आश्रयणरीतिस्तव केनीपदिष्ठा | आश्रय- 

स्थितेविरिष्टपदत्वमेव दशंयति--प्राक् प्रथमम् अर्णवस्य समुद्रस्य हृदये अभ्यन्तरे अवप्ः 
अथानन्तरं वृषो वृषभो र्ष्म बाहनतया चि यस्य तस्य च्म्भोः कण्ठे अघुना इदानीन्तु खलानां 

दुजजनानां वाचि वससीत्यथ- । प्रथम हृदि ततः कण्ठे ततौ मुखे इतिस्थितेविरिष्टपदत्वम् । 
अच्रैकस्य कालकूटस्य वस्तुनोऽनेकतर वासे प्रयोजकं किञ्चिदपि नोक्तमिति पर्यायोदाहरणम् ॥ 

न केवकूमये वास्तविके एकत्वे किन्त्वारोपितेऽपीत्युदाहरणान्तरमादह-चिम्बोठ इति । 
हे तन्वि! पूवं ते तव दिम्वसदशः ओष्ठः बिम्बोष्ठस्तरिमन्नेव रागोऽदश्यत, हे मगशावाश्नि ! 
कुरङ्गनयने ! अधुना एष रागः तव ददयेऽपि रक्ष्यते इत्यथंः। ओष्ठे रोगो लोहित्यं हृदये 

[१ प । चे 

त॒ स्नेहः । अत्रैक एव रागः क्रमेणानेकच् ओष्ठे हदये च मवतीति परेयार ङुःरः । 
ननु रागशब्दे लोदित्यप्रीत्योरथयोभैटाकथमेकस्येवानेकनच्र स्थितिरत आह-पगस्येति ! 
अविरद्ध सति इख्येण एकन्वस्याध्यवसानान्यैकस्वविवक्वाविरोध इति मावः | 

एकमयेकन क्रियते इत्युदाहरति- न नाणेति । 
तत्तेषां श्रीसहोदर्रत्नाभरणे हृदयमेकरसम् ¦ बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमबाणेन ॥ 
इति संस्कतम् ! श्रीसदोदरर्नं कौस्तुभः आभरणं यस्य तस्मिन् विष्णौ एकरसगेकतानं 

तत्परं तत्तेषामसुराणां हृदयं कम कुसमचाणेन कामेन प्रियाया. मोहिन्याः विग्दस्दमै षरे 
निवेशितमिव्यथः । विष्णावासक्त दैत्यानां हृदयं कामेन प्रियाविम्वाधरुम्बनाचासक्तं कृतमिति 
मावः} अत्रैकस्य हृदयस्यानेकत्र विष्णौ ओष्ठे च स्थितौ कुसुमवाणेनेति प्रयोजकनिरदैश 
इति क्रियते इव्यन्यस्योदाइरणम् | ५२५ ॥ 

अन्यविधं पयाये रध्रयति-अन्य इ।त ! तत. पूस्मात्पयायात् अन्यथा वेपरीत्यम् 
अन्योऽपरः पर्यायस्तदेवाह-मनेकमिदि | अनेकं वस्तु एकस्मिन्नावारे क्रमेण कान्भेदेन 
यत् भवति क्रियते वा सोऽन्य इत्यर्थः । अतेकस्याघेयस्येकस्मि्ना वारे करमेण सम्बन्धे द्वितीयः 
पयाय इति भावः | तत्र मवत्यथं उदादरति--मधुरमेति। भ्ये महदाश्वयंम् मधुर्म्णा 
माधुयण इचिरं मनोहरं खलानां ववौ वाक्यं कवं, प्रथमं पूं पृथु बहुलं सम्पन्नं वा अमृतं 
व्यनक्ति प्रकाशयति अथ विचारदशायां तदेव वचः अन्तगतं उदसपापतं शटहलं विधमिव 



दशमोल्लासः। २७५ 

तदग नतभित्ति मन्द्रिभिद् लब्धावकाश दिवः 
सा धेनुजरतो नदन्ति करिणामेता धनास घटा; | 
स शुद्र सु्रध्वनिः कलमिदं संगोतकं योषिता- 

„+ ^ माश्चयं दिवसेद्िजोऽयभिवतीं भूनि समारोपितः ॥ ५१७ ॥ 
अत्रेकस्येव हानोपाद्ानरखरषिवक्षितत्वान्न परिघत्तिः । 

( १८२ ) अनुमानं तदुक्तं यत् साभ्यक्ताधनयावंचः ॥ ११७ ॥ 
पक्चधमान्वयत्यतिरेकित्देन त्रिरूपो हेतुः साधनम् , धमिमि अयोगञ्यवच्छेदो 

व्यापकस्य काध्यसम् । यथा-- 
यत्रेदा ख्हरोचराचटशो व्यापारयन्ति भवं 
यत्तत्रैव पतन्ति सन्दतममी ममष्यशो मार्मणाः | 
तचचक्रोकरृतचापमंचितशरप्रङ्कत्करः क्रोधनो 

मोहदेतु कृथयतीत्यथः । अत्रेकस्मिन् खल्वचसि क्रमेण अग्रतव्यञ्जने विषकथने च न प्रयोज- 
फनिदंश इति नवतीत्यस्योटाहरणम् । क्रियते इत्यर्थं उ दादरति-तद्गेहभिति । खदाम्नो 
मन्दिरमवलोक्य कस्यचिदुक्तिः । अयं द्विजः सुदामा कर्मं दिवसैः कलरभिः इयतीं मूमि 
सग्रद्धिसीमाम् अवस्थं वा समारोपितः ध्रापित इत्याश्चरयम् । तरेव दयनि-तत् पूर्व 
गेहं नता नम्रा भित्तियस्येवंविधम् इदानीन्तु दिवः स्वर्गाङब्धः प्राप्तः अवकाशो यस्य 
तादशम् इटं मन्द्र राजयोग्यं गृहं जातम् सा पूकटछा जरती नुः दोहनशीखा गौः | 
इदानीन्तु घनाभाः मेवुल्याः करिणा गजाना वरटा. श्रेणय नदन्ति स न्द्रः निकृोऽल्पो 
वा मुसख्भ्वनिः अयोग्रशब्दः इदानीन्तु कलं मधुरस्यर योषितां सङ्धीतक गायनं जातमित्य- 
थः] उव्रैकस्मिन्द्रने तद्रे तन्मन्दिरादीनामनेकेषा सम्बन्धे दिवसैरिति प्रयोजकनिर्दे् 
इति क्रियत इत्यस्योदादहरणम् । अन्न परिष्रच्यरङ्कारशङ्कं बारयति-अत्रेत्ति । हानं स्वीयव- 
त्वुसमपणम् , उपादानं परकीयवस्तुग्ररणम्, एककतरकदानोपादानयोरुक्तौ दि परिवत्तिः न् 
त्वत्र तथेति मावः, इति पर्यायः ॥ ५१६-५१७ ॥ ३४ |] 

अनुमानं छश्तयति-अनुमानमिति । साधयतु योग्यं साध्यं बहयादिः साध्यते बहधा- 
दिरनेनेति साधन दधुंमादि. तवो्व॑दचो कचनन्तदनुमानमुक्तमिप्यर्थः । नलु पक्च-साध्य- 
देठ-दष्टान्तायतुमानम्, अचर तु साध्यसाधनयोवचनमाच्र तदिव्युच्यते तत्कथमिति मनस्यादचङ्कव 
साधनपदाथमाह-पश्चशच यनि । पकश्चधरम॑त्वेन अन्वयित्वेन व्यतिरेकित्वेन च चिरूपेठुः साध- 
नपदेनोच्यत इत्यर्थः चिरूपः पश्चसत्व-सप्षस्व-विपक्षासच्वानीति ब्रीणि रूपाणि यक्रनुमिनो- 
ति स पक्षः यथा पव॑तादिः | तत्र हेतोघरंततित्व प्वधर्म॑त्वम् सपक्ष निश्ितसाध्यवति मदान- 
सादौ हेतोचरत्तित्वमन्वयित्वम् विरक्षि निध्ितसाध्याभाववति हंदादौ हेतोरद्रत्तितवं व्यतिरेकि 
त्वम् । एवं च साध्यसाधनग्रहणादेव प्चदिक सवं सं्हीतमिति मावः । साध्यपद्ाथमद-- 
धमिणीति ¦ घर्थिणि पत्ते पवंतादौ व्यापकस्य बह गदे: अयोगव्यवच्छेदो नियतः सम्दस्धः 
साष्यत्वमित्य्थः । उदाहरति-यत्रेदि । एताः पुरो द्स्यमानाः कदरीचलाचच्डश्चः तरङ्खवदत्य- 
न्तचञ्चखाद्यः यत्र यस्मिन्तरणविरेषे भवं दगृध्वंभागं व्यापारयन्ति कटाक्च कुवन्ति तवेव 
तरुणविशेषे अमी अनुभूतप्रकषः मम॑स्शो मम॑भेदिनः मायंणाः कामबाणाः सन्ततं पतन्ति 
इति यत् तत् तस्माद्धेतोः शासनधरो योष्रिदाक्ञानुव्तीं अत एव क्रोधनः कौोपशौखः अत एव 
चक्रीक्ृतः वतु रीकृतश्चापो धनु्॑स्मिन्कमंणि तद्यथा तथा अच्चितेषु धनुषि 



२७६ नागेश्सेदीकमोपेते काञय्रख्श-- 

धावस्ययत एद शासनधरः सस्य सदासां स्मरः ॥ ५१८ ॥ 
साध्य--साघनयोः पौवपयविक्स्य न किंचिदरेचिञ्यसिदि न तथा दशितम् । 

( १८३ ) विशेषणेवस्साकरतेरक्तिः परिकरस्तु सः । 
अथीदिशोष्यस्य । उदाहरणम्-- | 

महौजसो मानधना धनार्चिता धनुभूतः संयत्ति छन्धकोतयः। 
न संहतास्तस्य न भेदवृत्तयः भियाणि वाज्छन्त्यघ्ुभिः समीहितुद् ।। ५:६ *) 
यद्यप्यपुष्टाथेस्य दोषताभिधानात्तन्निराङरणेन पुष्टाथस््ीकारः कृतः, तथाप्येकलिषठ- 
त्वेन बहूनां यिशेषणानामे वमुपन्यासे वेचिन्यमित्य्छ्करसध्ये गितः । 

( १८४ ) व्याजोक्िश्डअनो हद्िन्वस्तुस्पनिगूहनय् ॥ ११८ ॥ 
निगूढमपि वस्तुनो पं कथमपि प्रभिन्चं केनापि उयपदेशोन यदपह्नूयते सा 

न~ -- ~~" ---------------~-- ~~~ 1 

योजितेघु शरेषु परद्खक्करः अनवरतचछृद्धस्तः स्मरः सासा कामिनीनाम् अग्रतः पुर एव सत्यं 
सदा धावतीत्यथैः । अचर पूर्वां सन्ततनिपतन्ममसेदि्राणकर्सद् रञ्यापाखस्थानकत्व साधनं 
पक्षव्र्तितवेनोक्तम्, पराधं अग्रतस्ताददमदनधावनरूपं साध्यमुक्तम्, यत्तद्भ्यां व्यात्तिः सूचि- 
ता तत्रे वस्तुतो व्याप्तयस््वेऽपि कविप्रौटोक्त्या तथाऽभिधानम् } अनुमानप्रयोगश्चत्यम् एताः 
लियः चक्रीकृतव्वापं यथा तथः सदा पुरोधाव दञ्चिउशसत्वादि विद्िष्टमनोसवाः सन्ततनिपतन्म- 

मभेदिबाणकरसद्भव्यापारकत्थानकत्वादिति ! नलं साध्यसाधनयोः पौर्वापयविपयेयस्याना- 
वद्यं सम्भवादन॒मानारुड्कारस्य दविध्यं कथ नोक्तमत आह-स्)ध्यदि । विकल्पे विपयये 
वेचिच्यं चमत्कारः } इत्यनुमानम् ।। ५१८-२३५ \; 

परिकरं लक्षयति- वशोपणैरिति । साकूतैः सामिपयेविरोषणेर्या उक्तिः विशेष्यस्य 
परिपुष्िः स परिकर इत्यर्थः । अत्र विशेषणेरिव्युपकक्षणं विशेष्यस्यापि तेन साभिप्राये विशै- 
्येप्ययम् थानां ९ ~ ९ ९ 

चतुर्णा पुरुषार्थानां दाता देवश्चतुुंज इति अचर चतुयुज इति विशोष्य पुरुषाथचतुष्टय- 
दानसामर्थ्यामिप्रायगर्मम् 1 परिकरमुदाहरति-महौजस इति ! घनुश्ेतः मयाः तक्य दुर्यौ- 
धनस्य प्रियाणि अभिरूषरितानि असुभिः प्राणैरपि समीदिवं कठ वाञ्छन्ति इच्छन्ति ! किभ्भू- 
ता महौजसः तेजस्विनः, एतेन परानभिमवनीयत्व संयति रणे छभ्बकीतंयः प्रा्तकी्तयः 
मङ्गमीरत्वं धना्िताः धनपूनिताः एतेनोपकृततं संयति रणे कूब्धफीतेयः प्राप्तकीत॑यः 
एतेन युदधोत्सुकत्वम् न संहताः न परेख्पजघ्ताः एतेन का्यकरणापेश्ित्वम् न येदघ्र्तयः पर- 
ससमैकमल्यप्रा्ाः एतेन तदेकप्रयोजनपिश्षित्वम् तेनायं दुर्योधनो रूटमूखो दुजयदति व्यद्नयम् 
अच महौजसः इत्यादिविशेषणानां परानमिभवनीयत्वाच्ययिप्रायक्त्वात् घनभ्यत इति विदोष्यस्य 
परिपृ टिः तेन च प्रधानस्य दुर्योधनस्य अतिशयः प्रतीयते इति परिकरालङ्कारः । अस्या- 
लङ्कायाभावत्वमाशङ्कते-यद्यपीति । अपृष्टा्॑स्य अपुष्टाथंस्वस्य दोष्रताऽमिधानात् सप्तमोष्छासे 

ुष्टाथंस्य पुष्टा्थत्वस्य कृतः । अययंभावः--अपुष्टार्थसस्य दोषत्वामिधानादर्थसिद्धं पष्टार्थत्व- 
मिति दोषाभावत्वमात्रतया कुतोऽल्दरमध्ये परिततोऽयभिति } समाघत्ते-नथःपी्ति । एवं 
च सामिप्रायवहू विशे षणोपादानेऽयमल्ट्ार इति भावः ¦ इति परिकरः ।! ५१९ ॥ ३६ ॥ 

व्याजोक्ति खशक्रयति-त्याले क्रिरिति } उद्िन्रस्य स्फुटस्य वस्तुरूपस्य वद्तृस्वरूपस्य् 
छदना कपटेन यन्निगुहनं गोपनं स॒ ठउरज्लोक्ति । उद्धिनपदसामभ्य॑स्म्यमाह-निगूहम- 
प्ति | सन्मम ल्पं स्व्पं कथमपि वचिहविशेषादिना प्रभिन्नं स्फुर् छ्रनेतयस्य 
व्याख्य.ममद-केने कि ¦ येन केनचिद् अताचिककारणादयुपन्यासेन निगूहनप दा्थमाद-अप 
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ध्याजोक्तिः! न चे९;ऽपह् जुदिः प्रञताप्रकृतो भयर 
उदहरणप्-- 

शंखेन्द्रवनिप््यमाननिगि रःवैस्तोपगृूटः सद् 
च्वि वञछल्धरविधित्यालर भगुटः | 

| वीरि सस्मितं 
राखान्यपुर्याठयद्टग्यणह धोऽ नाद्र: ददः | ५२०॥ 

अत्रे पुखक्वेधथू चाह्त्विकष्वदया व्र्धन। संद छारणत्या प्रकाशित 'दप्ल-- 
पिनैम्बह्पा व्यः रगेच्ि प्रख्यः | 

(१८१५) किंचित्पषटमथषटं वा कथितं यखश्रस्पते | 
तद्गन्वव्यपोहाव परिदंख्यः तु सा स्मृता ११६॥ 

वरमाणान्नरात्रतमपि वस्तु राब्द्न प्रसिद्दं प्रयोडनान्तराभावारसटश- 
चरत्यन्तरञ्यवच्छेद्य यत्पर बन्यनि सा यनेत्हि्ख्या । अप्र च कथनं प्रदनपूवेकं 
तदन्यथा च परिदष्टद् ; उथामयत्र व्यपाह्च माचध्य अनीयद्म नता वाच्यं चेति च- 
त्वारो मेदाः ¦ क्रमेजादाहरणम्-- 

स्य साम्यस्येदासम्मवात् , 

~~~ ----- ----*--- =+", ~ ~~ ~~~ ~य 

हनूयते इति ' गो यते इत्वथः । अव्या अपदुतावन्तर्मावमा च्य परिहरति-न चेषेति | 
साम्यमूलकापहंवोऽपद् नुति ` ¦ अतन्मनं साम्यविवनतेति भेट इति भाषः उदाहरति-रोले- 

देति । मवानीशङ्करयोवेवादिकितिद्त्तस्य वण॑नमिदम् | सिवः वो युष्मान् अवतात् रक्षतु । 
कीट. शैदन्द्रेण हिमाद्रिणा ततिप्रा्यमाना या निरजाः तस्या ह्तस्य उपयूटुं सम्बन्धस्ते- 
नोचछसदाविमवत् यत् रोना्चादि तन विसंप्लो व्यत्रहस्तः स चासौ अखिकविधिन्यासङ्गश्य 
सकख्वैवादिकेतिकतंव्यतारूपव्यापास्य भङ्गेन आद्र मद्र तिः प्रकटीमूतेति चकितः अत एव 
दोलान्तःपुरैः दिमाद्विच्ीजनेैः मात्रमण्ड्टेन ब्रा्वाहिसमूहेन गणैनेन्यादिमिश्च सस्मितं 

यथा तथा दृण्रः सन् रोमाञ्चादि साचिकभावगोपनाय द्र शैत्यं त॒दहिनाचछ्स्य करयोटिमवदस्त- 
यो्मच्छेत्यमिः्यू चिवानिव्यथैः ¦ अचर पावतीकरसशजन्यस्य॒ सालिकभावस्पस्य रोमाञ्चा- 
दर्दिमवक्करस्पशनिमित्तकत्वेन गोपनाद् उया उक्तः । तदेवाह- अन्नेति ¦ साच्त्विकेति । 
पारव ताविषयक्ररतिभावानुभावतयेत्यथ. । प्रसृतौ उद्धिनौ अपलपितस्वरूपौ मोपितस्वरूपौ प्रयो- 
जयतः प्रकाशयतः ! दति व्यागोक्िः !} ५२० | ३७ || 

परिसंख्यां ख्श्वयति -किश्चिदिति ¦ किञिदरस्तु प्ष्मपष्ट वा कथितं शब्देन प्रतिपादितं 
सत् तादगन्यभ्यपोहाय स्वतुल्यान्यवस्तुव्यवच्छेदाव यद्यकर्पते पयवस्यति सा ठु परिसंख्या- 
स्मृतेत्यर्थः ! तदन्यनिषेधाय तस्योक्तिः परिख्ख्येति फलितम् । ननु अन्यस्य केथनमन्यव्य- 

पोहाय कथं कल्यते इत्यत आह-प्रसाणान्तरे ् - शाख पुयणादिमानान्तरेण अवगतं ज्षात- 
मपि वस्तु शब्देन प्रतिपादितं सत्] प्रयोजनान्छरेति । ̀  स्वसहशवल्वन्तरम्यवच्छेदरूपं 

यखयोजनं तदपेश्चया यत् प्रयोजनान्तरं तदभावात् व्यवच्छेदाय व्यावृत्तये पय॑वस्यति फरति 

मानान्तरप्राप्स्यानुवादौ व्यथः सन् परिदोषादन्यव्याडत्ति फलर्तीति मावः} प्ष्टमपृष् वेति 

व्याचटे-अन्र चेति ¦ अस्यां परिससख्यायाम् , तदन्यथा अग्रह्नपूवकम् 1 तथा च प्रद्नपूरवि- 
काऽप्रश्नपूर्विकेति दविविचा परिसंख्येति भावः । सत्रानुक्तमपि उदाहरणेषु दषं प्रभदद्यं पुन 

राद-तथेति । उभयत्र. प्रदनपूर्वकाप्रवनपूव॑ककथनस्थले व्यपोह्यमानस्यं व्यवच्छेदस्य प्रतीय- 

मानवा व्यङ्गयता वाच्यत्वं शाब्दतवम् ! तथा चोक्ता द्विविधा प्रतीयमानव्यवच्छे्या वाच्यव्यव 



म्द नगे श्वरोरीकोपेते काव्यग्रकूशे- 

किमासेव्यं पुंसां खचिधमतवे य तरतं 
{िमान्ते ध्येयं चरणयुगलं कौस्तुभभ्रतः 
करेमादाध्यं पुण क्रिमदिदखषणो्यं च कृसणा 
यदासक्त्या चेतो रिर्वधि वियुर्त्य प्रसदति 1 ५२१॥ 

किं भूषणं सुृटमच्न यश्चा न रःनं कि काय साय चरितं सुत न दौषः । 
किं चश्चुर््रानदतं धिषणा न नेतं जानाति दर््दपर सदसद्भवेकम् ।! ५२२॥।, 

कौचिल्यं कचनिचये करचरणाधरदरेषु रागस्ते । 
क!ठिन्यं कुचयुगे तरखत्वं नयनणेवसति । ५२३ ॥ 
भक्तिभेवे न विभवे =यसनं श्दखे = युबरतिकामाच् | 

चिन्वा यशसि न वपुषि वराय: परिहृद्यते महतत | ५८४ + 

चछा चेति चल्ासो सेढा इत्यथः ! तच प्रश्नपूविका प्रतीवमानव्ववच्छे्रा परिसख्यःु- 

हरति-ल्िभिनि ! पुसां आसेग्य सेवनीय किम्. १ सर्ति गह्धायाः अनवद्मानन्य सविधं 

समीपं तयम् एकान्ते ध्येय कि कौस्तमग्त विष्णो. चरणयुगटम् आराध्य किम् पुण्यम अमि- 

व्छणीयं किम् करणा दया ] तच हेतनाह-येवु सरित्सिःय वादिषु आसक्त्या प्रीस्या चेतश्च 

निरवधिरवधिशूल्या या विसुक्ति. मायुव्यल्पा तदथ प्रयात तमथ सचतीत्यथः] अचु 

गङ्ातयदेः सेव्यत्वादिकं शाघ्रप्ुसणाटिना सर्वावगतमेषेति न तदवगमायेदं पद्यसुक्तम् , किन्तु 

गङ्गाभिन्नन दीतटादेरमे्यत्वादिप्रतिपाटनाय गङ्घातीरदेः सेव्यत्वाटिकमुक्तमिति परिसंस्ये 

यम्! यच च कथनं किमासेव्यमिव्यादि प्रदनपूवकमिति अन्यनदीत्तयादेः सेध्यत्वादिकं 
व्यवच्छेदं प्रतीयमानमिति च प्रदनपूर्विका प्रतीयमानव्यवच्छेयया चयम् | ५२४ ॥ 

परदनपूरविकां वाक्यव्यवच्छे्या तामुदाहरति-किं भंपर्मसिि । अच्र लोके सुदृटम् अवि- 
नाशि भूषणं किम् यश्च: कौरतिरेव न रत्नं कायं कत्तव्यं किम् आयंचरित शिरसवितं सुकृतं 
पुण्यकं न टोषः अप्रतिहतं व्यवधानेऽपि ग्राहकं चक्ष: फि धिपणा दषुद्धिः न नेम् अभिम- 
तोच्तरदानादाह-स्वदपरः त्वदन्यः क: सद्सद्िवेकं त्कृष्निक्रषएविमागं जानाति न कोऽपी- 

त्यर्थः ¦ अचर यशःप्रभतेमूषणत्वादिकमाःगमादितः सर्वावगतमेवे तत न तदवबगमायेदं पन्यमुक्त 
किन्त यशोभिन्नरः्नदेरभूषणत्वादिप्रतिपादनायेति परिरस्येयम् । अत्र च कथनं किं मूषण- 
मित्यादिप्रदनपूवं कमिति रत्नदे भूष्रणत्वादिक व्यवच्छेदं वाच्यमिति च ्रदनपूविका वाच्यव्य- 
वच्छेदया चेयम् ॥ ५२२ ॥ 

अप्रनपूर्विकां प्रतीयमानव्यवच्छेयां तामुदाहरति-कोच्ल्यमिति ; हे प्रेयसि ! ते तब 
कचनिचये केशसमृहे एव कौटिस्यं वसति न त हदये कोरिल्यमन्र वक्रता कपटं च करचर- 
णाधरदरेष हस्तपादोष्टपल्नवेष्वेव राग. न परपुरुषे सगोऽच रक्तिमा प्रीतिश्च कुययुगषटे एव 

काठिन्यं न हृदये काठिन्यमन्र डटता निदयस्वं च नयनयोगेव तरल्यल्वं न मनसि तरट्त्वमच्र 
चञ्चुता अविचायेकारित्वं चेत्यथः । अत्र कथनमप्रदनपरूघकमिति कौटिल्यादेरितराधिकर- 
णत्वं व्यवच्छें व्यङ्गयमिति चाप्रहनपूर्विका प्रतीयमानव्यपच्छेद्या चेयम्] अचर दरलेषमूठेयम् ॥ 

अप्रदनपूविकां वाच्यग्यवनच्छे्यां तामुटाहरति-्र्तिरति । प्रायः बहुधा महतां भक्ति 
रासक्तिः भवे शिवे एव न विभवे रेदवयें व्यसनं खचिः शस्त्रे एव न युवतिरूपे कामाखं 
चिन्ता यरास्यृत्र न वपुषि परिदृश्यत इत्यथः । अच कृथनमप्र्नपूवकमिति मक्त्यादेरतरा- 
धिकरणत्वं व्यवच्छेद्यं बाच्यमिनि चाग्रश्नपूविका वाच्यन्यवच्छेदा चेयम्] यच कविप्रतिभा- 
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(८ १८६ ) यथोत्तरं वेपवस्य पूर्स्याथंस्य हेतुतः । 
तदा कारणमाला स्यात् , 

उन्तरशरत्तरम्प्रति यथोत्तरम् । उदाहरणम्- 
जितेन्द्रियत्वं किनियस्य कारणं गुणप्रकर्ष विने खादवाप्यते । 
गणप्रकर्चण जनोऽनुरज्यते जनानुरागमवा हि सम्पदः ।। ५२५ ॥ 

हेतुमता सद् हेदोरभिष्टानमयेद्तो हैतुरिति हेस्षलंकारो न क्षितः । आयुधं 
तसिच्थादिखूपो घयेष न भृषणतां कदा चदहत वैचिचयाभावात् । 

य{दिरटकसङ कासः सकलह्छखमदश् कोक्रिङखानन्द्ः। 

रम्योऽयमेति सं्रति लाकोत्कंसाकरः कालः ।। ५२६ | 
इत्यत्र काव्यरूपतां कोमलालुप्रासमदिम्नैव समाम्नासिषुन्न पुनह्-वलङ्कारक- 

ल्पनयेति पूर्वोक्तकाञ्यटिगमेक हेतुः । 
9 ति त 1 त 1 व ध 

निर्मिता इतरव्याव्रच्तस्तनैवाट्ड्कारताऽस्याः | तन "पञ पञ्च नां यष्ट्याः इत्यादिशास्नीयप- 

रिसख्यायां नालङ्कारस्यम् } इति पारसंख्या ।॥ ५२४ | ३८ ॥ 

कारणमाला लन्नवति-ण्थोन्तरमिनि ¦ उत्तरस॒ततसमर्थम्प्रति पूर्व॑स्य पएवस्यार्थस्य देव॒ता 
चन्दद; वारणमान्छा स्यादित्यथ; ] इदमुपलन्नणम् , यथापूव परष्टः परस्य कारणत्वे इत्यपि 
वोध्यम् , यथ्ः-- 

वन्ति नरफा- फपात् पापं दाद्धियस्म्भवम् | 
दारिद्रयमप्रदासेन तस्मादानप्यै भव|| इति ' 

मालादीपक उत्तयेत्तरं परति पूवपूवस्याथस्य हतेत्वेऽपि सवषामेकक्रियान्वयः । अज्र तु 

न तमेति ततो मेद. ॥ जितेन्द्रियस्वसिनि। सत्तमोल्छासे व्याख्यातमिदम् | अचर जिते 
नद्रयत्वाद्धिनयः तस्माद् गुणप्रकपरं तस्माल्जनानुरागत्तस्मान्सम्पद इति पूवपूवस्योत्तरोत्तरं 
प्रति दारणत्वात्कारणसालस । नन्वत्र ऋायकारणमावालकारप्रप्चनग्रसङ्घन हेत्वलकारोऽपि 

णाहः ठद्धितक्चाय अद्चोद्धयनेव्यत आह-हेतु गतेति । देठ॒मता कायण सह् देतौः कार- 

य।मेटतोऽसेदेनाभिघानं द्वुः हवल्ङ्कार इव्यथः | एवं तन्मतमनूद्य दूषयत- 

छक्षित इनि । अस्माभिरिति शेप्र-। कुतो न कधनित इत्यत्र हतुमाह-जायुरिति । घृतं 
हेतुः आय्हैतमत् छद्घणया तयोरमभद्. । एपरः उपदितदेत्वलङ्कारः भूषणताम् अलङ्कार 
ताम् । यैचिच्याभाव)दिति। अयं मावः साहद्याख्यतस्म्बन्धसर्दे एव वेचिन्यादल्ङ्कार- 

त्वम् , आयुधर॑तमिव्यादिरूपस्यास्व कायबाचक्पदेन कारणाभिधाने वेचित्याभावेनालङ्कारत्व- 

स्पैवाभाव इति ॥ ५२५ ॥ 
ननु हतवोरनच्ङ्कास्वे “अविरल्कमख्विकासः इत्यादौ प्राचां का्यरूपताऽभिधानं 

विसदधमित्यत आह-अबिररेति 1 अधिरत्त निरन्तर कमलानां विक।सरूपः सकला 

सम्पूर्णा येऽख्यो अरमरास्तेषां मदल्पः कोकिछानामानन्दस्पः ।_ लोक्रानामुक्रण्डा 
न्तेच्छा तत्करः रम्यो रमणीयः अय व्न्वरूपः कालः सम्प्रति एति आगच्छतीत्वशरः | 

अच् वसन्तकालो हेतः शेषा हं त॒मन्तः ! तथा चाच कपरविकासादिमिः कायः सह कारणस्य 

वसन्तकास्यामेदेनामिधानात् आयुष्॑तमित्तिवत् शद्वसारोपा रक्षणा 1 एवं चात्र यद्यपि 
कार्यवाचकपदेन कारणामिधाने वैचिन्यामावेनारङ्कारत्वं नास्ति तथापिं प्राचां कान्यस्पतताभ- 

धानं न विरष्यते ¦ .अनुप्रासादिनैव तत्सम्भकादित्याह-इत्यर्तरे । समाम्नािषुः ऊचु 

मामदहादयः इति शेषः } एवकाख्यवच्छे्यमेवाह-न पुनरिसि । तिं फं हेत्वस्ङक 



रत नामेश्वसेरोक्छोपेते काव्यप्ररशे- 

( १८७ ) करिया दु परस्परम् ॥ १२० ॥ 
बश्तुनोजननेऽन्योन्यम् , 

अ्शीये।रेक्छियामुद्धेन परस्परं कारप्त्वे चति अन्योन्नामाऽलङ्कारः । 
उदाहरण -- 

लछाण सरि निस सरिञ्जड भह सराण देहि, 
ण्णोणणं पिज एए ~प्पानं णल्र् गर्जन्ति ॥ ५२५७ | 

अनो जयेषातपि परसरं जनकता मिथः श्रोदारतासम्बादनद्रारेण 

( शद ) उक्तश्र.तमात्रतः। 
श्वस्योन्न यनं यत्र कियते तत्र वा सति ॥ १२१॥ 

द्मसकरयदसंभाव्यश्ुचर स्यात्तदुत्तरम् ॥ 
प्रतिवि चनोपलम्भादेव पृ्रेवाक्य यत्र कल्प्यते तदेकं तावदुत्तरम् 

खद् हरणम् 

वाणिअअ इत्थिद्नना कन्तो अम्हाण दग्वङ्ृत्तोञज | 

जावर्िजाखअयुही वरम्मि परिसक्छर् सोण्ड \। ५.८ ॥ 
~ न ~ न =-= == 1 

नासत्येवेत्याशंक्याद--पृ छलि । पूरवोक्तकाव्यलिद्धमेव दे तुदृत्वलङ्कार इत्यथ इति कारण- 
माखा || ५२६ || ३९ || 

अन्योन्यं लक्चयति--क्रिययेदि । क्रियया क्रियाद्रारेण स्तम. पदार्थयोः परस्परं मिथो 

जनने उत्पादने सति यदरैचत्यं चमत्कारस्तत् अन्योन्यमित्यथः } वस्तुनोरिति व्याच- 

अथंयोरिति । पदार्थयोसिव्यर्भः | क्रिययेति उयाचष्टे-प्फैत्ति। एकजातीयक्रियाजननद्रारेणे 

त्यर्थः | कारणत्वे कारणलक्रल्पने । परस्परं परस्परगतयोरेकजातीयक्रिययोजननेऽन्योन्यालं- 

कार इति फलितम् उदाहरति-हू नाणांसहि । 
हंसानां सरोभिः भीः सायते अथ सरस दंसः । 
अन्योन्यमेव एते आतमानं केवलं गरयन्ति । 

इति संस्कृतम् ! श्रीः शोमा सायते उककृषटा क्रियते गरयन्ति गुरूकुवन्ति । अचर मरो 
हुंसयोः प्स्सखर शोभासारीकस्णरूपोपकारजनकव्वादन्योन्यालङ्कारः } नन पूव सतोहससरसोनं 

मिथो जन्यजनकभाव इत्यत आह-अत्रेत्ति । तथा च पूर्वोत्पन्नयोरेवान्योपकारोपरगेणान्यो 

न्यजनकत्वायिधानमिति सक्षणा इति भावः । एवं शशिना च निशा निशया च शसीत्या- 

दावयमेवालकार इति वौध्यमित्यन्योन्यम् ॥ ५२७ ॥ ४० ॥ 

दि विघमुत्तरनामानमल्ङ्कारं रक्वयति-उत्तरेति । यत्र॒ यस्मिन्नलंकारे प्रनेऽसति 

उत्तरस्य प्रतिवचनस्य श्वतिसाघ्रतः श्रवणमात्रेण प्रदनध्य परूववाक्यस्य उन्नयनं कल्पनं 

क्रियते तदेकसुत्तरम् असकृत् अनेकवारं तत्र सति प्रद्ने सुति अपम्भाव्यं सवरप दुञयं 
असकृत् यदुत्तरं॑स्यात्तत्पुनरपरतरमित्यथः । उत्तरश्रत्तिमाच्रत इति व्याचष्टे-प्रति- 
व-वतेनि । पूववाक्यं प्रदनवाक्य कल्प्यते अनुमीयते तावदिति वाक्यालंकारे । तत्रादमु- 
दादहरति-दाणान । 

वाणिजक ? हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याघ्रकृत्तयश्च | 
यावल्टकिताख्क्मुखी गृहे परिष्वकते स्नषा ॥ 

इतिसंस्करतम् क्रेतारं वणिजगम्प्रति जरद्वयाधस्योक्तिः हे वाणिजक | हस्तिदन्ताः 



दृशसोकल्लासः। २८१ 

हस्तिदन्तव्याश्रकसीनामर्थौ ताः मूस्येन भ्रयच्छेति करतुवैचनम् अघुना वाक्येन 

समुन्नोयते । सचेत् कःठ्यक्लिगप् उक्चस्स्य ता्रप्यानुपपत्तेः । नहि प्ररसस्य प्रति- 

वचनं लननमे दुः । नापौदमनुखानम् पकधूर{मिनिद्ठतया साभ्यक्षाधयोरनिद् चा- 

दित्यलंकारान्तग्भेचो त्तरं साधय: । प्रनादनन्तरं छोका।तिक्ान्नगो चरतया यदसं- 

माच्यरूप प्रतिवचनं स्यात्तरपग सत्तर अनयो सकृटुपादाने न चासा प्रलीन" 

रित्यसक्छदिच्युक्तय् । उदाद््रण‡- 
का विसमा देष्यगर ङि ल्द्धं जं जणो सणग्फहो | 

किं सोक्खं युक “सं कि दुक्खं जं बलं सामो ॥ ५२९ ॥ 

प्रदनदरिदंख्याय मन्यन्यपोहे एव कात्परर इ तु वाच्ये एव विश्रान्तिरित्यनः 

योर्विंवे रः ॥ । 

(१८६) तोऽपि लितः छदमोऽप्यर्थोऽन्यस्मे प्रकाश्यते ॥ १२२ ॥ 
धर्मे केनचिच्यत्र तत्छदमं परिचचते । 

व्याघ्क्रत्तयः व्याघ्रचमाणि च अस्माक कुतः यावत् डलिताश्वलितास्चचला- अल्काः कुटि 

केशा यत्र तादशं खं यस्या एवविधा स्तषा पूतरभार्या यहे परिष्वक्कते परिभ्रमतीत्वशः । 

वधुनमासक्तो मल्तुतो सृगयाथ॑ न गच्छतीति व्यज्यते । अच हस्तिदन्तव्याघङृततीनामहमरथीं 

मूल्येन ताः प्रयच्छेति दतृवचनमनेनोचतरवक्येनाुमीयत . इद्युत्तराल््कारोऽयम् । तदेवाद-- 

हस्तो ¦ अस्य प्रनस्पत्वाभवेऽपि चतरे प्रहनपद् पूववाक्यमात्परमिलयदोष ॥ केचितु 

ह्स्तिदन्तादयः किन्तव सन्तीति प्रहनवाक्यमिहोन्नेयमित्याहु- । 

नन् उत्तरस्य प्रदनवाक्यं प्रति देतुतवात्काव्यल्ङ्धमेवैतदित्यारांकयाह-न तदिति) 

ताद्भू'यानुपपत्तेरिति दैकुत्वानुपपततेः अनपपत्तिमेवोपपादयति-नह्यीति ' हेटुद्िधा भवति 

जनको ज्ञापकश्च । तज प्रदनस्य प्रतिवचन न जनको हेतुः किन्तु जापकः । ज्ञापकटेतोश्च न 

काव्यङिङ्धविषयतेति भावः 1 ननु तहि अनुमानाल््कारः स्यादित्याश्चक्याह-नापौति } 

एक्ेनि । एको यो धर्मी पश्नस्तन्निष्ठतया साध्यं पदनः ्रेतरवणिग्गततयोन्नीयते साधनयुत्तरन्तु 

विक्रेतृजरदययाधगतमिति नानयोरेकर्घामिनिष्ठतया निदंश्च इति मावः | 

त्न वा सति इत्यादिसूत्रभागं व्याचष्टे-भनादिति । . असम्भान्यतायां हेतु माह-लट)- 

कति । प्रमाणान्तरागोचरतया । सूत्रे अत्तकरदित्यस्य प्ररनोत्तरयोद्ध॑योरप्यन्वयमसिप्रेतयाह- 

अनयोडचेति । प्रश्नप्रतिवचनयोः । न चरतेति । तत्प्रयोजकस्यैवालङ्कारस्वादिति मावः । 

द्वितीयमुच्तस्मुदादरति-का विसमेति । 

का विषमा दैवगतिः किं कुभ्ध्यं यञ्जनो गुणग्राही । 

रि सौख्यं सुकर कि दु-खं यत् खो रोकः ॥ 

इति संस्कतम् ! विषमा कठिना । अचर का विषमेत्यादिरूपेऽसङ्ृत्मश्ने सति खोकातिक्रा- 

न्तमोचरवयाऽसम्भाव्यरूपं देवगतिरित्यादि असक्रुन्प्रतिवचनमिति द्वितीयः उत्तरच््कारः । 

न्यत्र गरश्नो्तस्योनिवमासदनपरिसंख्यैवेयं स्यादि्याद-परदनेति । पर्नपूविकायां पररसंख्या- 

याम् न्यपोहे व्यवच्छेद तास्पयम् । वाच्यस्य प्रमाणान्तरप्राषस्वादिति भावः | इहं ठ अनत 

ध्ये एव वाच्यार्थ एव अत्र तु निगूढविषयतया बाच्या्थं एव तालयविश्राम इति भावः । 

अनयोः प्रहनपस्तिख्योत्तरयोः } विवेको भेदः ॥ इ्युत्तरम् ॥ ४९ ॥ 

ृषमं रश्चयति--कुतोऽपीत । यत्राल्ङ्कारे स्मः सद्धदयेकवेदयोऽप्यथः कुतोपि 

कस्मादपि ज्ञापकात् लक्षितो वितर्किंतः के्नाचस्स्मारकेण धमण अन्यस्मै स्वमिन्नाय प्रकाड्यते 



२८२ नारेच्यरीरीकोपेते काव्यप्रकाशे 

कुतोऽपि आकारादिङ्धिताद्रा सुद्मस्तोक्ष्ममति संवेदयः, उदाहरणम्-- 
वक्चरस्यंदिस्वेदबिन्दुप्रबन्धेदध्रा भिन्नं कंसं कापिक्ठे। | 
पुंस्त्वं तन्व्या स्यहजयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणो खड़गरेलां लिलेख ॥५३०॥ 
अत्राकरतिसवलोक्य कयाऽपि विरकितं पुरुपाथितं असिलताङेखनेन वैदग्ध्या- 

दसिव्यक्तिमुपनीतम् पुंसामेव कृषासप्राणित्तायोग्यत्वात् । यथा बा-- 
संकेतकालमनसं विट ज्ञात्वा दिदग्धया | 
देपन्नेवािचाद्कुतं लीखापद्ं निमोलितम् ।। ५३१ ॥ 

अत्र जिज्ञासितः संकेतकाटः कयःचिदिद्धितमावरेग विदितो निशास्मयरं्िना 
कमरखानि भीडनेन लोख प्रदिदादिनः ॥ 

(१६०) उत्तरम ्ुत्कर्पो अविस्तारः पदष(वः ॥ १२३ ॥ 
परः प्न्स्मगोयवधियैस्य धदागधिरोदितया तत्रैवोच्कपस्य विश्नान्तेः। 

उदाटरणम्-- 

तत् सृष्माल्ङ्कार परिचधते कथयन्ती: ] कतोऽ्पीति व्याचदे- नाकारादिष््िल रेति) 
आकारः सूपदेरन्यथाव्यं सं धानेविप्रप्रो वा इङ्खित चेठाविशेव. नेत्रमग्यादिख्पक्रियाःवथेपो 
वा अभिप्रायानुख्पचेप्ितग्वा | तथा च आ्नारष्वक्षितस्य प्रकाशनम् इङ्िताह्वक्षि- 
तस्य प्रफ्रादानं चेति द्विविधौऽय पमाखङ्कर । तच्राद्यमुद् दर्ति--प्रक्न्रेत्ि। कापि विदग्धा 
वयस्या सखो उक्वाद्ाविायुखान् न्िनि- लतम्य स्वेदस्य बिन्दूनां प्रवन्धे्ततिभिः कण्ठे 
कुडनं केशर भिन्न मेद प्रापित हटरञ भ्मित्वा विहस्य तन्व्याः तन्नायिक्रायाः पुस्त्व 
पुरपायितं सौ विपरीतसुरत व्यज्ञवन्ता सती पाणौ नाविकाद्ते खडगरेखां श्टिख । 
छ्ीर्स्वे चन्दनादिभिर्लङ्कासथ कतार बह्स्यादिटेन नस्प्रदायसिद्धमपि तद्विदा तस्याः 
पुरुषायितं सूचयिठ पुरुषदस्ते टेखनीयां खडगरेखां लिटेखेति मावः | प्रसिद्धरतौ उत्तानाया 
वक्राद् गल्तिस्य स्वेदस्य प्रष्रभाग एव गमनम् कण्ठे तदगमनन्तु विपरीतरतावेर्वेत वक्च- 

स्यन्दीत्यादेरभिप्राय- । अत्र पिपरीतरतिप्रपक्ताया वक्तरस्यन्दिश्वेद्ात् ्ण्ठञ्ङ्कमसेद्. परं 
भवतीति कण्ठङु्कुमभेद्लक्षणेनाकरिण लक्षितं तीक्ष्णमतिवेद्यतया सष््मं पुस्प्रायितं सस्या 
नाविकादस्ते खडठेखाटेखनेन धर्मेण वैदण्ध्यान्नायिकराये वयस्यान्तरेभ्यो वा प्रकाशित 
मिति-पुक्ष्मारङ्कीरः । तदेतत्तव वरन्किर आह-अत्रेति । आकृति । कण्ठे स्वदङृत- 
कु्कुममेदरूपाम् ।॥ ५३० ॥ 

दवितीयुदादरति-सङ्कुतेति ! विदग्धया चतुर्या उपनायिकया ईषल्स्वल्य यथा तथा 
नेचाभ्यामपितं सूचितं आदूतं रदस्य येन वादृशं विट जार सङ्केतकाले मनौ य्य ताद 
जञात्वा रीखापद्य करीडासम्बन्वि कमर निमीलितं सङ्कौचितमित्य्थः ! अत्र नेघद्धितेन 
लक्षितः तीक्ष्णमतिवेद्यतया सृष्मः कामिनः सङ्केतकालामिलषः कामिन्या निशयासूचकेन 
पद्मनिमीलनेन बिटय टीलख्यः प्रकाित इति सृष्ष्मालङ्कारः । तदेतदाह-अन्रेनि , इति 
सूध्मम् | ५३१ ॥ ४२॥ 

सारं कश्रयदि-उन्त 7 त्रमिति । उत्तरोत्तरं यथा स्यात्तथा परः काव्यपर्यन्तमामोऽ- 
वधिद्चरमसीमा य्य तथाविधः उत्को यच प्रतीयते स सारालङ्कारो भवेदित्यथः ¡ पयन्त- 
मागः बाक्यानां शेषाशः धाराधिसोदहितया प्रवाहस्येण त्रैव परर न्तभागे एव उत्तरोत्तरमधि- 
कतया वणनीयस्योत्कष॑स्य वाक्यरोषांद्यर्पचरमसीमागाभित्वेऽयमर्ङ्कार इति भावः} 
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राज्ये सारं बदुधा बसुधायां पुरं पुरे सोधम् । 
सौधे तल्पं तल्पे बराङ्न्ाऽन ङ्ख वस्म ।। ५३२॥ 

(१६१) भिन्नदेशतयात्यन्तं इायंकरणभतयोः | 
¢ = £ र (स 

युगपद्धमेयायत्र स्याः खा स्यादरगदिः ॥ १२९४ ॥ 
इद यद्दां करणं तदेशमेव ठायेयुखयमान दषं वथा धूबादि यत्र तु देुफड- 

रूपयोरपि घ्म॑योः केन्मप्यमिशयेन नानादेशतया युगपद्वमाल्नन् सा नयीः 
स्वभावोस्पन्नपरस्पर संगरित्यागाद् संगतिः | 

ठद्ाहरणम्- 

जस्से वणो तम्सेय वे श्ण! भणड तं जणो अदिञप् | 
द्न्तक्खं कचोटे व्टूए बेटा सन्न् 1 ५२३} 

एषा नच किरोघधवाधिनो न विरोधः भिन्नाधाः वये ददार दिगो वित्ताय 
प्रतिभासात् बिगोषे तु भिराधविस्ठं प्छाश्रय.छपनुक्तटपि पयेवसितमु जघवा- 
दविषयपरिदारेणोस्छगस्य न्यवस्थितेः तथा चैवं निर ् रितः् । 

उदादरति-र)ध्ये इति । सव्ये वनुपा प्रथिवी सार श्रम् तच पुर् तत्र नगरं इत्येवमन्वयः | 

पूव पूवपिश्तयोत्तरोत्तरस्योत्फपः चरमश्य सर्वोनछरटत्वपय्यंवसन्न इति सारालकारः | ४२ 
असद्धति टक्षयति--मन्नेत्ति ' यत्र कायकारणभूतयोमयोरत्यत भिन्नदेशतया 

युगपदेककाले ख्यातिः कथनं साऽतङ्घति. । मूत्र व्याचष्टे-इह नि । इद् लोके यद्ेशागति 
यथा शैटस्थो बह्विः शैकर्थमेव धूम जनयति | कनाल | केनापि व्िश्चेपेण करारणयदं 
कमपि विरोषं प्रतिपादयितु ख्यातिरित्यस्याथमाह-अव्णामनमिति । असङ्गतिरिति सक्ञाया 
अन्दर्थ॑तां दशयति-तमोरिति : कायकारणयोः स्वमावोत्पन्ना स्वाभाविकी या सद्धति. एकः 
देशत्वछ्तणः सम्बन्वस्तस्यास्त्यागादित्यथ. । उ दादरति-जम्से इति । 

यस्थैव व्रणस्तस्यैव वेदना भणति तज्जनोऽखीकम् | 
दन्तक्षतं कपटे वध्वा वेदना सपत्नीनाम् ॥ 

इति संस्कतम् तस्येव वेनेति यज्जनो मणति तददटीकमनरतम् | वध्वा नवोटायाः 
कपडे दन्तक्चतं सपत्नीनां वेटनेत्य्थः | अच वध्वाः कपटे स्वामिङ्ृतदन्तक्षतादिः सपत्नी- 
नामतीव क्ठेशदायकः इत्यथविरोषपरतिपत्तये वेदनादन्तश्रतयोः कायंकारणयोर्भिन्नदेद्यताऽ- 
मिधानमिति वैवधिकरण्यस्पाऽसङ्कतिर्लङ्कारः नन्व विरोघामान एयाम्तु अरुपपततर्दि 
विरोधः सा च भिन्नदे्कयोरेकदेाकत्वे इव एकदेशकयोर्भिन्नदेद्यकत्वेऽपि नसानेति पूवपश्ं 
निराकयोति-प्ा चेतति । विरोधबाधिनी विरोघामासवाधिका न विरोधः न विरोधाभासः] 

तन्न देतुमाह-भिन्नेति । भिन्नदेशकत्वेनैव द्योः कायकारणयोः इह असङ्गत्यलकारे विरो- 
धितायाः अनुपपत्तिरूपविरोधस्य प्रतिमासात् स्फः विरोधे तु विरोधाभास व॒ एकाश्रयनिं 
भिन्नदेशकयोरेकदेदाकत्वप्रयुक्तं अनुक्तमपि विरोधामासरसषणे इति शेप्रः पवंवसितं फलितम् 
पर्यवसाने देतमाद-अ प्रवदेति । अपवादो विशेषस्तस्य विषयः स्थलं तत्परिहारेण ततच्यागे- 

तेव उत्सर्गस्य सामान्यस्य व्यवस्थितेः व्यवस्थितत्वात् श्रकल्प्य चापवादविषयं तत॒ उत्सर्गोऽ- 
मिनिविशतः इति न्यायात् । तथाचैवमिति । भिन्नदेदाकयोरेकदेशकत्वप्रयुक्तो विरोध 
दत्य्थः । निदर्दितम् विरोधामासोदाहर्णतयाऽस्माभिरिति शेषः | अयं भावः, एकदेशकयो 
भिन्नदेदक्षत्वे एवासङ्गतिः संभवति विरोधामासस्तु अन्यत्रापीति चमक्कारान्तरविधायिनौ 



२८४ नागेन्धरःटोक्छापेते काव्यधक्।शे- 

(१६२) माधि सुकरं काय कारणान्तरयोगतः । 
साध्नान्तमेपकनेय छरी यदक्टेशेन क.यसारब्धं समाधीयते स समाधि- 

न्नोम उदाहरणम्-- 1 
मानमस्या रिराङन्त् पदसं पतिष्यतः । 
डपकःरय् द्द ये धुरो घनमञ्जितव् ।¦ ५३४ 

(१९३) समं योग्यतया योमो उदि दम्भराितः कवित् ॥१२५॥ 
ददर्नयोः इटावा: नग्न १ सस्दस्थस्य निथतविपययध्यवसानं चेत्तदा 

समनम्, र्ट्ल्स्छीगऽसन यी च । !-1दपगम्- 
धतु दिल! दाय = तवस्वाद् षः सगाद्व 
स्प देयः <प्येयन षच सुन्वतः स्मरस्य । 
जात दैवात्सटृश प्रयः: सगतं रदेत- 
च्छु ङ्घारस्योषनवनश्ुलः राञ्यमे सादतत्रम् ॥ ५३५ ॥ 
पिद चिच ब्रन वन् ह्ज्चत्रमेतदह्िचिदं 

[क 

जातो देगदङितस्चन्ावधघाना पिधाता। 
"~ -+ ~~ ^-^ -------------- =~-~ 

विोप्रर्पासगतिः सामान्यविद्ेषन्यधिन विरोधाभाम वाधते अत एव विरोनानारोदाहस्णानि 
भिन्नदेशक्योरेकदे कत्वे एव पू्॑न्टत्तानीति । इत्यसङ्गतिः !} ५३३ ॥ ४४ | 

समाधि ल्क्षयति-मम।श्चिरिन्ि । यच्रालकारे कारणान्तरयोगतः देष्वन्तस्योगात्. कायुं 
सुकरं ॒सुकरत्वेन विवभितं म समाधिरित्यथै. ¦ सूत्रं व्याचष्टे-माधनेति । आरन्धं कायं 
साधनान्तरोपकृतेन कच अक्ठेरोन यत्समाधीयते सम्यक्र् सुकरत्वेन क्रियते स समाधिः । 
यत्रैकमेव कारणं प्रधानतया विवक्चित अपरस्च सहकारितया तत्रेवायमलङ्कारः उभयोः प्राधान्ये 

विवभिते समुच्चय इति} उदाहरति-मानमिति। अस्या मान निराकतु अपगमयितु 
नायिकायाः पादयोः पतिष्यतौ मे मम उपकायय दिष््या माग्येन इदं धनगनितं उर्दणंड- 
दूमूतभित्यथः । अत्र पाद्पतनल्पकारणेन आरुग्धस्य मानापगमरूपकार्थस्य आकस्मिकधन- 
गजिंतरूपकारणान्तरयोगेन सुकरत्वात्समाधिः । वनगजितस्य कामोदीपकत्वेन मानापगमहे- 
तत्वम् । इति समाधि ॥ ५३४ || ४५ ॥ ध 

सम खश्रयति-सममिति । कचिद्योगो वष्चुविरेष्योः सम्बन्धः यटि योग्यतया ओंचि- 
त्येन सम्भावितः टोकसम्मतस्तदा समं समनामाल्लंकारः | सूत्रं व्याचष्टे-ऽदमिति । 
नियतविषयं नियतौ विषयौ यस्य वादशं निश्चयरूपं अध्यवसानं प्रतीतिः । वगनीयद्रयं विष- 
यीङ्त्यानयोरिदं श्छाव्यमिति ज्ञान चज्जायते तदाऽयमल्हमरः । अनुरूपयेोरयोगो हि श्छाव्यः 
स च सतोरिव असतोरपि सम्भवतीस्याह-7दिति । योगः संयोगादिरूपः कायंकारणमावश्च । 
तत्र सद्योगे उदाहरति--्रातुरिति । एपा म्रगाक्षी धतुत्रह्यणः यत् शिल्प निर्माणकौशलं 
तदतिरायस्थ तदुत्कषंस्य निकपस्थानं परीक्योपकरूपा अतिखन्दरी अनुपमोऽयं तस्या मतां 
देवो राजापि रूपे सूपविषये स्मराय दत्त पच पत्रावस्बन येन तादश. स्मयधिकरूपः यदन- 
योः मृगाक्षीदेवयोः सदशं सङ्गतं योगो मेलनं समागमो बा दैवाज्जातं तदेतत् श्गारस्य 
श्गाररसस्य एकातपत्रं एकच्छत्र राज्यमधुना उपनतं प्रा्तमित्य्थः । अचर मृगाक्षीदेषयोः 
खवोरयोगस्योचित्यवर्णनात्समालकारः ॥ ५२५ ॥ 

असदयोगे सममुदादरति--चित्रभिति । चित्रबवशष्दयोर्धीप्सा विस्मयातिशयद्योतनाय 
विघात ब्रह्मा देवाद्दश्योगात् उचिताया स्चनायाः सेविधाता कत्त जातः । यत् निम्बानां 
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यन्निम्बानां परिणतफटस्फीतिरास्कादनोया 
यश्चतस्याः कवनकला -"ो विद्: काकसेकः || ५३६ |, 

( १९४ ) छचिददतिवेधर्यान्न श्लेषो षटनामियात् । 
कृतु; क्रियाफलाबा्रिनयायं थय यद्धदेत् \। १२६ ॥ 
क्रियाग्यां कायस्य कारस्य गुणक्रिये । 
क्रमेण च विरुद यत्स एप विषभा मतः ॥ १२७ ॥ 

दयोरत्यन्तविष्वणत्तया यत् अनु्पद्यमानतयैर यो गः प्रतीयते (१}यच्व किंचि- 
द्ारभमाणः कत्ता क्िखयाः प्रणाशात् न केवरूम धीष यत्फलं न लमेत यावद्ध्राथित- 
मप्यनथं विषयसासादयेत् तया सत्यपि कायस्य { २ › कारणल्पाघ्चुकारे यत् तयो 
गुणो छ्छिये च परस्परं विरुद्धतां जतः (३, ४) स समविपयंयात्मा चतूरूपो 
विषमः । क्रमेणोदाहस्णम्- 

शिरीषादपि मृट्रज्चो कयमायततरो चना | 

अय क च कुङ्करुताग्नककशं मदनानलः || ५२७ ॥ 
सिहिकासुवसंचस्तः शशः शोतांशयुमाश्चिव 
जग्रसे साश्रयं तत्र तमन्यः सिहिकापतः |} ५३८ |} 

परिणतानि पक्ानि यानि फलानि तेषां स्फीतिः सम्पतूसमृदधिः आश्वादनीया इदं चित्रं चित्रम् 
यव्चेतस्याः फकसम्पद्ः कवल्नकला मक्षणचातुरी तत्र कोविदः पण्डितः काकरूपो लोक 
एतन्मदञ्ित्रमित्यथः | अचर निम््रकाकयोद्ध योरपि निङ्ृष्टतयोचितयोग इति समाछ्ङ्कारः। 
इत समम् ॥ ५२६ ॥ ४६ ॥ 

विषम चतुर्धां रक्षयति-कचिरदिति ¡ कचित् ¦ यत्सम्बन्धिनोः अतिवेधर्म्यात् अत्यन्त- 
वैसादृश्यात् द्लेषः सम्बन्धः घटनां इटाव्यत्वरूपासुपप्यमानतां न इयात् नोपैति किन्त्वनुप- 
पद्यमानतयेव प्रतीयते स एको विषमः । यच कत्त : क्रियाया व्यापारस्य यत्फलं तल्यावातिः 
प्ासिनैव मवेत् प्रत्युत अनथश्च भवेत् स द्वितीयः } कार्यस्य गुणक्रियाभ्यां कारणस्य गुण- 
क्रिये विस्द्धे क्रमेण यत् कायस्य गुणेन कारणस्य गुणो विरुद्धौ मवेत् स तृतीयः यतूकायंस्य 
क्रियया कारणस्य क्रिया विरुद्धा भवेतू स चतुथं इत्यथः सवंच्र समताया विपययाद्विषमतवम् | 
सूत्रं व्याङुब॑न् क चिदित्यादि व्याचछ्े-द्रयोस्ति । सम्बन्धिनोरित्य्थः । अतिवरैधर्म्यादि- 
त्यस्यार्थमाह-भत्यन्तविरक्षणतयेति । उलेषपदाथमाह-योग इति । सम्बन्ध इत्यर्थः| 
कतु रित्यादि व्याचष्े-यस्चेति । प्रणाश्चात् उदेश्यफरूजननासामर्थ्यात् यावत् किन्तु अ- 
प्राथिवमपि मनसाऽनासादितमपि । करमेणेत्यादि व्याचष्-तथेति ! किञेत्यथंः कारणरूपान्- 
कारे कारणरूपस्यानुकारेऽनुकरणे सादस्ये ओत्सर्मिके इति रोषः जनकानुरूपमेव जन्यमिति 
नियमात् न हि कदाचिदपि भेकसुतो गगनोडडयनाय प्रमवति काकशिद्रवां शुक्टीभवितुम् । 
तयोः कायकारणयोः परस्परं क्रमेणेति शेषः । विष्मपदाथमाह-समेति ! समाङ्ङकारविपर्या 
सस्वरूपः ! चतूरूपः चतुर्विधः ! तत्र प्रथमं विषमसुदाहरति-शिरीषाद्{त ¦ शिरीषात् 

कपीतनपुष्पादपि मृद्वङ्गी इयमायतलोचना क कुकूखग्निसि ककशौ दुःसहः अयं मदनानलः 

मन्पथाग्निः क्वेत्यर्थः | अन नायिकासदनानल्योरत्यन्तवेखक्षण्यात्तयोः सम्बन्धोऽनुपपद्यमः- 
नतयेव करब्दद्येन प्रतीयत इति-विषसालङ्ारः ॥ ५२७ ॥ 

द्वितीयं विषममुदादरति-सििकेति ¦ सिंदिकायुतः सिंद्सावस्तस्मातसन्त्रस्वौ भीतः 



२८६ नागेश्वरीरोकोपेते काव्यप्रकाने- 

सद्यः करस्पद्मवाप्य चित्रं रणे र्णे खस्य कृपाणलेखा । 
तमाक्नीला शरदि न्षाण्ड़ यशखिलोकष्यामरणं प्रसूते ॥ ५३९ ॥ 

आनन्दममन्दा मसं कृयख्यदललो चने ! ददासि त्वम् । 
विरहस्स्वयेव जनितस्तापयतितरा श्चरोर मे ॥ ५४० ॥ 

भत्रानन्ददान ररोरतापेन विरुष्यते । एवं - 
विपुलेव सागरशयस्य ढुमिणा युनानि य॒स्य पपिरे युगक्षये । 
मदविभ्रसामकख्या पपे पुवः स पुरलियेकदनयेकया दशा । ५४१ ॥ 

इत्यादावपि विषमत्वं यथायोगमडगन्यन्यम् | 
( १६५ ) महतोयन्महीयां सात्राधिताश्रययोः क्रमात् । 

आश्रयाधयिशौ स्यातां तुत्वेऽप्यधिकं तु तत् ॥ १२८ ॥ 
आश्रितमाधेयन् जाश्रयस्तदाधारः तयोमेहतोरपि विषये तदपेश्चया तनू अप्या- 

शरयाश्रयिणो प्रस्तुतवस्तुमृकषेविवक्षया यथाक्रमं यत् अधिकतरतां जतः तदिदं 
द्विविधम् अधिकं ने।म, क्रमेणोदाहरणम् - 
शशो मृगविशेषः स्वरक्ार्य॑ शीतांष्टमाधरितः तचः अन्यो द्वितीयः सिदिकि सुतो राहुः साश्रयं 
सचन्द्र त रशं जग्रसे मक्षयामासेत्यथः ! अक्रे्टसावने प्रवत्तस्य शशस्य विपरीतानय्रापि- 
रूपो विषमारङ्कारः । अचर शश. क्ता शोतादवाश्रयण क्रिया । सिहिकासुतात्राण फलं अन्येन 
साश्रयग्रासोऽनथं इति बोध्यम् | ५३८ ॥ 

वरतीयञुदाहस्ति-मद्य इति । तमाल्वन्नीखा कृष्णङेखा यस्य॒ राज्ञः करसयशंमवाप्य 
सब्यस्तत्काल रणे रणे प्रतिसं्रामं शरदिन्दुवत्पाण्डु भ्रं बिलोक्या आमरणभूतं यशः कीर्ति 
मसूते जनयति एतच्चि्रमित्यथः । अत्र का्ंकारणयोर्वशःकरपाणयोः पांड़रनीखख्यो गणौ 
विरुद्धाविति विषमाख्ङ्कारः | ५३९ ॥ 

चतुथसुदाहरति-भानन्दमिति । दे कुबेख्यदल्लोचने ! त्वमिमममन्दमनल्यमानन्दं ददा- 
सि त्वयेव जनितो विरहः मे शरीरं अत्यन्तं तापयतीतयर्थः । अर नायिकाविरदयो्न्यजनकयोः 
आनन्द्दानतापनक्रिये विरुद्ध इति विप्रमालङ्कारः न चात्रोसगतिर्विरोधो वा विरोचे व्रिरोधिनोः सामानाधिकरण्यस्य असंगत कायकारणयोयधिकरण्यस्य चमत्कारपयोजकता अनर त कार्य कारणदरत्तिविजातीयक्रियायुणयोगस्य चमत्कारितेति विशेषात् ॥ ५४० ॥ # 

सतै विभाग उपल्ध्चणपरस्तेन सम्बन्धिनोरानुयुण्यामावात्मकस्य विषमस्यान्येऽपि मेदाः 
सम्भवन्ति तत्रावयवावयविनोैघम्ये यथा-िपुकेनेत्ति । सागरशयस्य यस्य विष्णोः ष्णस्य 
विपुदेन विततेन कुक्षिणा उदरेण करा युगक्षये प्रल्यकाटे ुवनानि चतुदश जगन्ति पपिरे जव्रसिरे स॒ पुनः सोऽपि इष्ण एकतमया कयाचित् पुरलिया नगरकान्न्या कन्या मदेन 
विभ्रमः ओओभातिशयो यस्यां सा चासावत्तकखाऽसम्पूर्णां च तथाभूतया हदा चह्धःकोणमत्रेण पपे पीतः साद्रमवोकित ,इ्यरथः | अन कुधिश॒रीरयोरवयवावयविनोयोंगतैषम्यं पानकरत- त्व-पानकमंत्वरूपं पानपदाथयौमदेऽपि अमेदौपचारेण विषमत्वमिति विषमम् ॥५४१ ॥४७॥ 

द्विविषमधिके लक्षयति-महतोरिति ; महओर्विंशाल्योरधिताभययोः अआपिवाधारयोः 
सतोः आश्रयुश्रयिणो आधारावेयो तनुत्वेऽपि अल्पतवेऽपि क्रमात् यन्महीयांसौ स्यातां मही- यस्तया वेण्यंते तदद्धिविधमधिकमित्यर्थः सूं व्याच्-भ्राधरिनभिति | विषये सम्बन्धे 
सति तदपेक्षया अआध्रिताश्रयपश्चया तनू अपि अल्पाबपि ग्सतुतेति वणंनीयवस्तुत्कषं बोध- 
वितुम्-अधिकेति । महीयस्तया वर्ण्यते } तत्राधारस्य महत्ववणनरूपमधिकमुदाहरति-- 



दशमो हासः । २८७ 

अही विशालं मूषा ! भवनतित्तयोदरम् | 
माति मातुमशक्योऽपि यशोगाशिगदत्र ते) ५४२ ॥ 

यगान्तकाख्प्रतिसंहृतारम्नो ऊगास्त यस्यां सविकारमासत। 
तनौ ममुस्तत्र न केटमा दषम्तपाधनाभ्यगससम्भवा उदः | ५४३ ॥ 
(१९६) प्रतिष्तमशक्त न प्रतिष्ट् तिरस्क्रिया । 

या तदोयस्य तत्स्तुच्ये प्रत्यनीकं तदुच्यते ।॥ १२९॥ 
यक्कृतपरमपि विपक्षं सक्चान्निरमितुगशक्तन केनापि यत्च तमेव प्रतिप 

मुत्कषेयिदं तदाश्रितस्य _तिरस्करण् दद्नीकरप्रतिनिधितुल्यत्वासपव्यनोकमभिधो- 
यते यथाऽनीकेऽभियोञपरे तस्तिनिधिभूतसपरं मुटषटया कनचिदयियुभ्यते तथेह 
प्रतियोगिचि विज्ञेये तदोयोऽन्यः विजीयते इत्यथः ¦ उदाहरणप्-- 

सव वनिाजतमनाभवरूपः सा च सुन्दर | भवत्यनुरक्ता 
पच्वभि्युगपदेव शरेस्तां तापयव्यनुशखादिव कामः ।। ५४४ ॥ 

यथा वा- 
य्स्य फिचिदपक मक्षमः कायांनयहगृहोतमिग्रहः। 

से इति ' हे भूपार 1 युवनत्रितयोदरं विशाल विस्त्रतम् अदयो आश्चयम् यत् यस्मात् 
अत्र मुवनच्रितयोदरे मातयशक्योऽपि ते यशोराशिः माति अवकादा छ्भत दत्यर्थ. ! अन्ना 
प्रच्य थुउनच्रितयस्य महत्तया वणनाद धिकम् ॥ ५४२ ॥ 

आधेयस्य मर्वववणनरूपं द्वितीयसुदाहरति-- ग्रत युगान्तकाठे प्रतिसद्ता 

आःमन्धुपसंहुता आत्मानो जीवा येन तादृशस्य केटमद्विषः श्रीकृष्णस्य यस्यां तनौ शरीरे 
जगन्ति चतदंश्च भवनानि सविकादां सावकाशं वथा तथा आसत उपविशान्तिस्म तच तस्यां 
तनौ तपोधनस्य नारदस्यागसेन सम्भवाः तजन्या सुद. प्रीतय. न ममुः नावकाडया प्रापरि- 
स्यर्थः } अच्राघेयभूताया मुदो मदत्तया वणंनादधिकमित्यधिकम् ॥ ५४२ | ४८ ॥ 

प्रत्यनीकं लश्चयति-तिपश्चसिति । प्रतिपं श्रु प्रतिकत्त अपक्त अदकेन केनापि 
कचा तत्स्वुव्ये तस्य प्रतिपक्तश्योक्क्षाय या तदीवह्य प्रतिपक्चषसभ्वन्धिनौऽस्यस्य तिरक्िया 
तत्प्रत्यनीकम् उच्यत इत्यथः । सून व्याचष्टे-नयनकृते = । अपकास्णिमपि निरसितमपकत्त' । 
ततस्तस्यै इति व्याचष्े-तमवेषि । प्रतिपक्नोत्कषफल्कम् तदाथितस्य प्रतिपश्चाभितस्य | 
कथ ॒तत्प्रत्यनीकमित्याह-अनोकेति । प्रत्यनीकशब्देन सेन्यप्रतिनिधिरुच्यते तत्साम्यात् 
पकताथरुतणया प्रयोगः 1 सःम्यमेवोपपादयन् अनीकेत्यादि स्वोक्तमेव विवणोति-यथेति | 
अभियोल्ये पीडनीये सति अशक्तनेति शेषः तत्प्रतिनिधिभूतं तमन्मि्रादिभूतं मूढतया मूखंतया 

मुज्यते पीड्यते प्रतियोगिनि शनौ विजेये जेतव्ये सति अश्चक्छेनेति शेषः तदीयः ग्रतियो 
गिसम्जन्थी विजीयते अभिभूयते । 

तदीयत्वं चात्र द्विविध साश्नात्सम्बन्धेन परम्परासम्बन्धेन च! तचाचसुदाहरति-- 
स्बभिरि । नायकं प्रति नाविकासख्या उक्तिः । हे सुन्दर ! त्वं विनिजितमनोभवरूपः जित- 
कामसौन्दयः सा च कामिनी भवति त्वथ्येवानुरक्ता अतः कामौऽनुशयात् द्वेषादिव पच्चभिरपि 
शरैः यगपदेव तां कामिनीं तापयतीत्यथः । अचर स्वरूपनिजयेन स्वशचमूतं नायकं जेतुमश- 
त्तेन कामेन तत््रतिनिधिभूतायाः तदीयकामिन्वाः पीडनात्परत्यनीकः । नायकयोः साक्चादेवाज 
स्वस्वामिभावः सम्बन्यः [| ५८४४ | 

दवितीयमुदाहरति-यस्येति । कायस्य शरीरावयवस्य शिरसः निग्रहेण डेदनेन एदीतोऽ- 



<= नागोश्वरोटीकोपेते काव्यप्रकाशे- 

कान्तवक्वसदशाछरसि कृती राहुरिन्दुम धुनाऽपि बाधते ॥ ५४५ । 
इन्दो? उदीयता सम्बन्धिसस्बन्धात् | 

( १९७ ) समेन लच्मख् वस्तु बस्त॒ना यन्निसद्यते । 
निजेनागन्तुना वापि वन्भीदितामिति स्थपरतम् ॥ १३० ॥ 

सहज मागन्तुकम्वा किस्प्रि स्साधरारणं यत् लक्षणं तदुद्रःरेण चक्किवित् केन 
चि द्रस्तुना बस्तुष्थित्येष पटीयस्तखा तिरोधीयते तन्मीख्पिमिति द्विधा स्मरन्ति, 
कमेण दाहरणम्-- | 

अपाङ्गतरले दृशौ मघुरवेक्रबणां गिरो 
विाखभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं मुखम् । 
इति स्फुरितमङ्गके सृगदृशः स्वतो ल्लोख्या 
तदत्र न महोदयः कृतपदऽपि संखक्ष्यते ।! ५४६ ॥ 

अत्र रकृतरखतादिकमङ्गस्य खङ्गं स्वामाथिकं साधारणं च मदोदयेन तत्रा- 
प्टेतस्य दरानात्। 

ये कम्दराघ्ु निवसन्ति सद्! हिमाद्रे 
 स्त्वत्पातश्चंकितधियो विवशा द्विषस्ते । 

ङ्ीकृतो विग्रहयो विरोधो येन तथाविधः कती विचश्षणः वैरनिर्यातने करालः रयस्य शरीः 
ष्णस्य किञ्चित् स्वल्पमपि अपक्त मश्षमः सन् कान्तं कमनीय यद्रक्तं अर्थाद् श्रीकृष्णस्य 
तेन सदशी आक्तिर्धस्य तथामूतमिन्द अधुनापि बाधत इत्यथः ] अच स्वकायनिग्रहेण स्वशच- 
मूतं कृष्ण जेतुमसमयन राहुणा कृष्णसम्बन्धिन इन्दोः पीडनात्परत्यनीकः । कथमिन्दोस्त- 

दीयत्वमत आह-इन्दोरिति ! कृष्णसम्बन्धिनो सुखस्य सम्बन्धाद् उपमानोपमेयभावसम्ब- 
न्धादिति परम्परासम्बन्धेन तदीयत्वमिति मावः । इति प्रत्यनीकम् || ४९ ॥ 

मीलितं लक्षयति-खमेनेति ! निजेन वस्तुस्भावसिद्धेन आगन्तुना निमित्तविशेष- 
संपकंजनितेन वा समेन साधारणेन लक्ष्मणा चिह्नेन वस्तु यक्किञ्चदरस्त॒ वस्तुना वस्तुगत्या 
स्वभावतः यन्निगूह्यते अन्तर्धायते तन्मील्तं स्मृतमित्यथेः । सूं व्याकुवंन् निजपदार्थ- 

माह-सहजमिति । वस्वुनेति पदं लाक्षणिकमिति मनसि निधाय व्याचछे-उम्तु्थित्ये- 
वेति) बलीथस्तया प्रबरूतया | द्विषेति। लष्मण: स्वाभाविकत्वात् कचि दागन्तुक- 
त्वाच्च द्विविधं मीकितमिव्यर्थः । तन्न स्वाभाविकेन लक्ष्मणा मीछितमुदाहरति-अपाङ्गेति । 
अपाङ्धः प्रान्तस्तरखश्चज्चखः ययोस्तादशे दशौ नेते मधुराः कोमलाः वक्राः वक्रोक्तिसमपका 
वर्णा यासु तथाभूताः गिरः उक्तयः } विखासभरेण विखसातिशयेन मन्थरा मन्दा गतिः 
अतीव कान्तं अत्यन्तमनोहरं मुखम् इति एवं प्रकारेण मुगदशः कामिन्याः अङ्गके कोम 

खाङ्खे रीक्या स्वतः स्फुरितं स्वभावदेवोल्वसितं तत् तस्मात् अत्र॒ अङ्गके कृतं पदं स्थानं 
येन तादृशोऽपि मदस्य मधरुपानजन्यस्योदयो न संलश्यते न ल्ञायत इत्यथः । अचर सहजलीरा- 
जन्यत्वात् स्वामाविकं इकृतरख्तादिकमङ्गनिषठं लिङ्गं तच्च खीटामदमाधारणम् एवं च 

प्रसिद्धतया 'बष्ष्टिन खीलारूपवस्तुना स्वामाविकसाधारणहकृतरकतादिरूपल््मद्वारा मदसूपं 
वस्तु तिरोहितमिति मील्तालङ्कारः । तदेवाह-अत्रेति । तत्रापि मदोदयेऽपि एतस्य ह कूत- 
ररूतादिरूपस्य, आगन्तुकेन लक्ष्मणा मीरितिन्तमुदादरति-ये इति । हे राजन् ! ये तत्पाते 
त्वदागमने त्वत्पातेन त्वदक्रमणेन वा शङ्किता धीर्य्ान्तथाभूताः ते तव द्विषः शघ्वः 



द्शमोल्लास' | २८९ 

अष्यङ्खमृत्पुरकमुद्रहतां सकम्पं 
तेषामहो वत भियां न वबुधोऽप्यभिज्ञः ।। ५४० ॥! 

_ अत्र तु सामथ्यौदवसितस्य शव्यस्य आगन्तुकसवात्तस्भवयोरपि कम्पपुल- 
कयास्ताद्रप्यं समानता च भयेष््रपि तयोश्पटक्ितत्वात् । 

(१९८) स्थाप्यतेऽपोह्यते वापि यथापूव परं परम् । 
 „ विशेषणतया यत्र वस्तु सैकावली दधा ॥ १२१ ॥ 

पूवं पृत्रं प्रति यथोत्तरस्य वस्तुनो बोप्मया विशेषणभावेन यस्स्थापन निषे. 
धो वा सम्भवति सा द्विधा बुधैरेकावलली मण्यते क्रमेणोदाहरणम् 

पुराणि यस्थां सवराङ्गनानि वराङ्गना रूपपुरशछरताङ्गाः । 
रूपं समुन्मीितसद्विखासनस्त्र विरासाः कुघुमायुधस्य । ५४८ ॥ 

न तज्लं यन्न सुचार्पकजं न पंकजं तद्यदखोनषट् पद्म् । 
न षटपदोऽसो कठगुंजितो न यो न गुंजितं तन्न जहार यन्मनः ।। ५४९ ॥ 

पूवत्र पुराणां वराङ्गनाः, तासामङ्गविशेषणञ्ुखेन रूपं तस्य विलासाः तेषा- 
मप्यखमित्यसुना क्रमेण विशेषणं दि धीयते उत्तरत्र प्रतिषेधेऽप्येवं योज्यम् ॥ 

= = ह १ "~~ =, र ् 

विवशाः विहृलाः सन्तः हिमाद्रेः कन्दरासु सदा निवसन्ति उत्पुरकमुद्गतसोमाञ्च सकम्पं 
कग्पसदहितं च अङ्कम् उददतामपि तेषं रचृणा भियां तन्निष्टमयानाम् अहो बतेवि खेदाति- 
शये बुधः पंडितोऽपि अभिज्ञः ज्ञाता न मवतीव्वथः । अचर कश्पपुरुके अङ्गस्य लिङ्गं हिमा- 
द्विकन्दरनिवारसाम्यांदधिगतश्चीतहूपकारणस्य आंगन्तकत्वन तक्का्थम् | तयोः कम्पपुरू- 
कयोरःयागन्तुकत्व मयैः समानता च मथेष्वपि कम्पपुल्कयोरुपकम्भात् एवं च हिमाद्रि 
सन्निघानतया बवष््ठिन सीतरूपवस्ट्ना आगन्तुकसाधारणकम्पादिचिह्ृद्वारा भयशूपं बसु 
तियेदितमिति मीलिताल्ह्कारः | तदेवाह- अत्रेति ! तद्रूप्यम् आगन्धुकत्वं समानता शैत्य- 
मयो नयसाधारणता तयोः कम्पपुलकयौः ! इति मीलितम् ॥ ५० ॥ 

एकावली छक्षयति--म्थाप्यते इरि ! यत्रालङ्कागे यथापूवं॑पूरवपूवं वस्तु प्रति परं 
परमुत्तरमुत्तरं वस्तु विशेषणतया विशेषणभावेन स्थाप्यते विधीयते अपोद्यते निषिध्यते वा 
सा द्विधा एकाबलीत्वथ-। मूं व्याचष्टे-पूचसि?ि ! सत्रऽनुक्तमपि वीप्सयेति विवक्षित- 
मित्याद--वोप्सयेत्ति । बहुल्येन । तन्न विघावुदाहरति--पुशणोनि । यस्यां उलविन्यां 
पुराणि यहाणि सवराङ्गनानि वराङ्गनासदहितानि सन्ति वराङ्गनाः कान्ताः रूपेण पुरस्कृतं भूषि- 
तमद्ध यासां तथाभूताः सूपं ममुन्मीलिताः.उ्छुल्लाः सद्िलासा यस्मिस्तादशम् विलासाः 
कुसुमायुधस्य कामस्य अलम् अस्नमूता इत्यथः । अत्र पूते पूव स्मिन् उत्तरोत्तरस्य विदोषणतया 
बाहृल्येन विधानमिव्येकावली । अत्र पुराणामङ्गनाः तासामङ्गविशैषणक्रियासुखेन रूपं तस्य 
विलासाः तेषामल्लमिति क्रमेण विद्धषणतया विधिः । निषेधे उदादरति-न तदिति यत्सु- 
चारपंकजन्न तत् जलं प्रणस्तजलनन यत् न विद्यते छीनः स्थिरः षट्पदो यत्रं तादशं तत् 

, ग्रश्यस्तपंकजन्न यः कलं मंजुल गुञ्जति गुञ्ञारो यस्य तादशो न असौ षट्पदो न यन्मनो 
न जहार तत् गुञ्ञितननत्यथैः ! अत्र जडे पंकजस्य तत्र षट्पदानां तत्र गुज्ितस्य तत्रापि 
मनोदहारितायाः विशेषणतया बाहुल्येन निषेध--इत्ये कवचो । न चात्र ख॒चार्पङ्कजं विना 
जलन्न रमणीयमिति बिनोकति.ध्वनिरेव युक्तः तत्कृतस्येव चमत्कारस्य स्वादिति वाच्यम् } 
वाच्याथंकृतस्य _चमःकारस्यानप्रपनीयत्वात् । पूरो दाहरणे विषिम् उ्तरोदाहरणे निषे च 
दशयति-पूवत्रेति । इव्येकावटी ॥ ५४८॥५४९॥५९ 

१९ का० प्र 



४९० नागेश्वयेटोकोपेते काव्यप्रकाशे- 

(१६६) यथाऽुभवमर्थस्य दृष्टे तत्पदशे स्मृतिः । 
स्मरणम्, 

यः पदाथः केनचिदाकारेण नियतः यदा कदाचिदनुभूतोऽमुत् स कारान्तरे 
स्मृतिप्रतिशोधाधायिनि तस्समाने वस्तुनि दृष्टे सति यत्तथैव स्मयते तद्धर्म 
रणम् । चडाहरणप्-- 

निम्ननाभिद्हरेष यदम्भः प्लावितं चख्टशां छ्हरोभिः। 
तद्धवैः कुहरूतेः सुरनायेः स्मारिताः सुरतकण्ठस्नानाम् ॥ ५५० ॥ 

यथा वा-- 
करजुअगहिश्चजस) मास्यणसरुहविणिवेसिआहरपुडस्स । 
संभरिअपंजण॒णस्स णमहवरःहस्स रोमाञ्चम् ॥ ५५१ ॥ 
(२०० ) श्रानितमानन्यसंवित्तत्तल्यदशने ॥ १३२ ॥ ` 

तदिति अन्यत् अभ्राकरणिकं निरदिदयते तेन समानम् अथादिह प्राकरणिकम् 
आभीयते तस्य तथापरिधस्य दृष्टौ सत्यां यत् अप्राकरणिकतया संवेदनं स 

[1 

स्मरणं छक्षयति--यथेत्ति । तत्सदो तत्समाने वस्तुनि ईष्टे केनचिदिन्दरियेण अवगते 
सति अर्थस्य वस्त॒नः यथान॒भवं पूर्वानभूतप्रकारेण या स्मृतिः तत्स्मरणम् 1 सदशदशं नोदय 
दसंस्कारजन्या स्मृतिः स्मरणमिति भावः। सूत्रं व्याचष्--य. पदाथ उति ! नियत 
निर्धारितः अनुभूतः केनचित्प्रमाणेनानुमवविषरयीकतः सः पदाथः स्मृतीति स्मृतेः स्मरणस्या- 
नुगुणो यः प्रतिबोधः सस्कारोद्रोधः तदाधायिनि तज्नकरे तथेव अनुमूतेन प्रकारेण । सा 
हि स्परतिर्दिविधा एतजन्मानुभूताथस्व जन्मान्तरानुमूतार्थस्य चेति । तच्राद्यामुदाहरति-- 

निम्नेति । अप्सरसां अल्क्रीडावणेनम् | चल्दशाम्. अप्सरोरूपनायिकानां निम्ननाभिकह- 
रेषु गम्भीरनाभिरूपत्रिलेघ्ु योनिरूपगतेयु वा ख्हरीयिस्तरङ्कैः जरुक्रीडासमये यदम्भः 
प्छावितं संचारितं तद्धवै्तञ्जन्येः कुदरतेः ष्वनिविशेषेः सुरतकाटिककण्ठष्वनिविशेषेः 
सुरनाग्रः अप्सयोरूपसुराङ्गनाः सुरतकण्ठसताना रतिकरूजितानां स्मारिताः इत्यथः । अत्र 
रतिकालिककण्ठष्वनिसदरोषु कुरुतेषु श्रतेपु सुरतकालिककण्ठरु तानामनुमूतार्थानां स्मति- 
रिति-स्मरणाखङ्कारः ॥ ५५० | अन्त्यामुदाहरति--करो ति । 

करयुगग्रही तयरोदास्तनसुखविनिवेशिताघरपुटस्य | 
संस्मृतपांचजन्यस्य नमत कृष्णस्य रोमाञ्चम् ॥ 

इति संस्कृतम् । करयुगेन गृहीतस्य ययओोदायाः स्वमातः स्तनस्य मुखेऽगे विनिवेशित 
स्थापितौऽधरपटो येन तस्य अत एव स्मृतः पाञ्चजन्यः शंखविशेषो येन ताददस्य कृष्णस्य 
रोमाञ्चं यूयं नमतेत्यथः । अज शङ्खसहरो स्तने हृष्टे जन्मान्तराऽनुभूतस्य पाञ्चजन्यस्य स्प्रति- .. 
रिति स्मरणम् ॥ ५५१ ॥ ५२ ॥ 

भ्रान्तिमदल्ङ्कारं लक्षय त--घ्रान्तिमामिति ' तत्तल्यस्य अप्राकरणिकसदश्स्य अर्था 
तप्राकरणिकस्य दशने सति याऽन्यसंबित् अन्यत्वेनाप्राकरणिकत्वेन ज्ञानं स श्रान्तिमानित्य- 
थैः । प्राकरणिकाथदशनोदूबुद्धसंस्कारजन्यस्मव्युपनीताप्राकरणिकातममतया प्राकरणिकञानं 
भ्रान्तिमानिति भावः । सूत्रे तत्पदेन पूोक्तमन्यपदं बोध्यम् अप्राकरणिकमेव परामृश्यते तेन 
मप्राकरणिकेन् तस्व प्राकरणिकस्य तथाविधस्य श्रप्राकरणिकस्य मानस्य अप्ाकरणिकतया 
अप्राकरणिकतादात्म्येन संवेदनं निश्यात्थकं श्वानम् । रूपकादावतिप्रसङ्गशङ्कं निराकरोति- 
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भ्रान्तिमान्, । न चेष रूपकः प्रथमातिशयोक्तिवी तन्न वस्तुतो भमस्याभरावात् शह 
च अथौनुगमनेन संज्ञायाः प्रवृत्तेः तस्य स्पष्टमेव प्रतिपन्नतात् । उदारणम्- 

कपालि माजर: पय इति करान् ठेहि शशिन- 
स्तरुच्छिद्रप्रोतान् विषमिति करो संकछयति । 
रतान्ते तल्पस्थान् हरति वनिताऽप्यदुमिति 
प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विष्छवयति ॥ ५५२ ॥ 

( २०९ ) आत्तेप उपमानस्य प्रतीपयुपमेयता । 
तस्येव यदि बा कल्प्या तिरसकारनिवन्धनम् ॥ १२३२ ॥ 

. भस्य धुरं छुतरामुपमेयमेब बोढुं प्रौढमिति केमभ्यन यदुपमानमाक्षिप्यते यद्पि 
तस्रेबोपमानतया प्रसिद्धस्य उपमानान्तरविवक्ष याऽनादराथेमुपमेयभावः कल्प्य. 
ते तदुपमेयस्यो पमानपरतिकरुलवर्तित्वादुभयरूपं प्रतीपम् । क्रमेणोदाहरणम्- 

ला बण्यौकसि सूपतापगरिमण्यम्रेप्तरे त्यागिनां 
देव ! व्वय्यवेनोभरक्चमभुजे निष्पादिते वेधसा । 
इन्दुः कं घटितः किमेष विहितः पूषा किमुत्पादितं 
चिन्तारत्नमदो मुधेष किममो सष्टाः कुखक््माभूतः ॥ ५५३ ॥ 

न चेष इति । प्रथमातिशयोक्तिः निगीयध्यवसानसूपा वस्तुतो श्रमस्य स्वारसिकभरमस्य इह 
च अस्मिन्नरङ्कारे ठ अथस्य भ्रान्तिमदिति शब्दार्थस्य भ्रमसम्बन्धस्य अनुगमनेन अन्वयेन 
संज्ञायाः म्रान्दिमदिति नाम्नः परवरत्तेसितयर्थः। तस्य भ्रमस्य प्रतिपन्नत्वात् प्रतिपत्तेः । उदा- 
दरति कथाङे इनि । अद्यो महदाश्चयंम् । प्रमया मत्तः कान्तिगर्वोन्मत्तः चन्द्रः इदं जगत् 
विष्ठ्वयति सर्वस्यापि भरमसुत्ादयत्ति तथाहि मार्जारः कपा दिरोस्थनि स्थितान् शदि- 
नश्चन्द्रस्य करान् किरणान् पय इति पयोभरान्त्या ठेडि आस्वादयति करी हस्ती तरूणां द्रु 
परोतान््विष्ठाच् तान् बिसमिति मरणा इति संकलयति गह्णाति वनिता योषिदपि रतान्ते 
तल्मस्थान् तान् । अं्ुकभिति । छम्नवलभ्रान्त्या द्रति यहातीत्वथः ] अनर शुभ्रता अप्र- 
कृतद्ग्धादिवुल्यानां प्रकृतानां चन्द्रकिरणानां दशने सति मा्जारादीनामयक्ृतदुग्धादित्वेन 
ज्ञानमिति सदशदरंनजन्या भ्राम्तिः । इति भान्तिमान् ॥ ५५२ ॥ ५३ ॥ 

प्रतीपं द्विधा ठश्चयति--आक्षेष इति । उपमानस्य अआश्षेपः निन्दा निषेधो व् एकं 
प्रतीपम् यदि वा अथ वा तस्यैव उपमानस्यैव तिरस्कारनिबन्धनम् अनाद्रदठुः उपमेयता ` 
उपमेयभावः कल्प्या कल्पनीया तदपरं प्रतीपमित्यथः । आक्षेपश्चरीरमाह-अभ्येति । उपमा- 

नस्य धुरं प्रयोजनं सुतराम् अत्यन्तं बोढ' निर्वाहयितु' प्रौं समर्थम् कैमथ्येन किमथमिदमिः 
ति न्यायेन प्रयोजनविहरणे वा आक्षिप्यते निन्यते निषिध्यते वा उपमेयससवे उपमानस्य 
वैफल्येनाक्ेप एकं प्रतीपमिति मावः । द्वितीयं दद्यंयति--यदपोति । तस्यैव उपमानस्येव 
उपमानान्तरेति मुलादिरूपोपमानान्तरविवक्चया- ककप्यते उपमानतिरस्काराथंम् उपरभानस्य 

उपमेयेन उपमाकल्यनमपरं शरतीपमित्यर्थः । प्रतीपपदप्रृत्तिनिमित्तमाह--उपमेयस्येति । 
उपमेयस्योपमाने विरुदधवर्भित्वात् । तत्राद्यं प्रतीपमुदाहरति-छाबण्येति । दे देव राजन् ! 

खावण्योकसि छावण्याश्रये प्रतीपस्य गरिम्णा गौरवेण सहिते ग्रतापातिशयसिते त्यागिनां 

दातणायेसरे मुख्ये अबनीभरे भूमरणविषये क्षमौ समथो सजौ मस्ेषंभूते स्वथि वेघसा 
विधी निष्पादिते सष सत्रि इन्दुः 9 ̀ किमथं घटित; रचितः एद पूषा दूय॑ः कि ङतो 

विहितः अदः चिन्तारत्नं चिन्वितार्थदायकं रतनं चिन्तामणिः किमथंमुत्पादिवम् भगी कुलस्सा- 
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ए एहि दाब सुन्दरि कण्णं दाङण सुशघु वजणिञ्जय् | 
तुञ्क मुहेण किसोअरि चन्दो उअयिऽजइ जणेण । ५५४ ॥ 

अत्र मुखेनोपमीयमानस्य शशिनः स्वल्पततरगुणत्वादुपमिच्यनिष्पत््या बज- 
णिञ्जञमिति बचनोयपदाभिव्यग्यस्तिरस्कारः। 
चित्त निष्पन्नंबोपमितिक्रियाऽनादरनिबन्धनम् । यथा-- 

गर्वमसंबाद्यमिमं खोचनयुगलेन किं बहसि मुग्धे ! 
सन्तीदृशानि दिशि दिशि सरःसु नु नीलनङ्िनानि ॥ ५५५ ॥ 
इ होपमेयोकरणमेबोतरनामनाद्रः । अनयेव रीत्या यदसामान्यरुणयो. 

गात् नोपमानभावमपि अनुभूतपूर्विं तस्य तत्कल्पनायामपि भवति प्रतोपमिति 
भ्रस्येत्तव्यम् । यथा- 
अहमव गुरः सुदारुणानामिति हाखाहर तात मास्म दप्यः | 
ननु सन्ति भवादृशानि भूयो भुवनेऽस्मिन् वचनानि दुजनानाम् ॥ ५५६ ॥ 

_ अत्र हाखाहलस्योपमानस्वमसम्माव्यमेवोपनिब्द्धम् । = 
भृतः कुखपकंताः सुधेव ब्रथेव किमथ सृष्टा इव्यर्थः । अचर खावण्यादिगुणविशिष्िस्य राजरूपो- 
पमेयस्य सवे इन्द्रादीनाभुपमानानां वैफल्येन आक्ेप इति प्रथमः प्रतोपः ॥ ५५३ ॥ 

द्वितीये ठु कचिदुपमित्यनिष्पत्या तिरस्कारः| कचित्त निष्पन्ना सेव तिरस्कारदेवु- 
रिति तच्ाचमुदादहरति--ए एहीति । 

अयि एहि तावत्सन्दरि कणं दच्वा श्रृणुष्व वचनीयम् ] 
तव मुखेन कृशोदरि ! चन्द्र॒ उपमीयते जनेन | 
इति संसृतम् । वचनीयं निन्दा मुखेन तुल्यश्ष्चन्द्रः इति जनो यदतीव्यर्थः । अनोप- 

मानत्वेन लोकप्रसिद्धस्य चन्द्रस्य तिरस्काराथमुपमेयत्वकल्पनमपरं प्रतीपम् । तदेवाह- 
अत्रेति । वअणिज्जमित्यनेन उपमित्यनिष्पत्तिः तया च शशिनः स्वल्पगुणलरूपसितरस्कार 
इति मावः ॥ ५५४ ॥ 

कः चिदुपमितिनिष्पच्याऽनादरमाह-क्चित्तिनि । अनादरनिबन्धनं तिरस्कारदेतुः । 
उदाहरति-गवमिति । हे मुग्धे } असंबाह्यं संवहनायोग्यम् इम गर्व रोचनयुगलेन किं वहति 
ननु यतः दिशि दिशि सरयु इटशानि वल्लोचनतल्यानि नीलनलिनानि नीलोसलानि 
सन्तीत्यर्थः । अत्नोपमानत्वेन प्रसिद्धानां न्नानां ोचनोपमेयीकरणमेवानादरदेतुः उपमे- 
यस्य न्यू नगुणत्वस्थितेः । अच्रोपमितिनिष्पत्तावपि उपमेयाधिक्यप्र तीते्व्तिरेकतो मेदः । 
तदेवाह-हहेति । सूत्रे मेदद्वयकथनमुपटक्षणं मेदान्तरस्यापि सम्भवादित्यभिरेव्याह-अ>- 
येवति । यद् वस्तु असामान्यगुणयोगात् असाघारणगुणततम्बन्धात् उपमानभावमपि उपमा- 
नत्वमपि-अनुभूतपू्ति । अनुभूतं पूर्वमनेन तर्य वस्त॒नः तत्कल्पनायामपि उपमान- 
भावकल्पनायाम॒पि प्रतीपे-प्रतोपालङ्कारः । अर्थात् येन वस्तनाऽसाधारणगुणसम्बन्धादुप- 
मानत्वमपि पूव नानुभूतं तस्य वस्तुन उपमानत्वकल्पनायामपि प्रतीपारङ्कएसे भवतोति 
तदुदादरति-अहमेवेति । तातेति सानुकग्पसम्बोधनम् डे तात.! दाखादृल ! उत्कटविष । 
सदारुणानाम्मध्ये अहमेव गुखः शरेष्ठ इति त्वं मास्म इष्यः गव॑ मा कृथाः ननु यतः अभ्मि- 
न्ुवने दुजनानां वचनानि भवादृशानि भवदुपमेयानि भूयः वहु यथा स्यत्तथा सन्तीत्यर्थः ! 
अघरात्युकतण्दुःलदेतो्हालादलस्य सल्वचनोपमानत्वमसम्भाव्यमानमेबोपनिवद्धं तिरस्कारहेत- 
रिति प्रतीपम् ॥ ५४॥ 
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(२०३) प्रस्तुतस्य यदन्येन् गुणसाम्यविवक्षया । 
एकात्भ्यं बध्यते योगात्ततछामान्यमिति स्परतम् ॥ १३४ ॥ 

अत्ताटृशमपि तादृशतया विवक्षितुं यत् अप्रस्वुताथं र संग्रक्तमपरित्यक्तनि- 
जगुणमेव्र नदेकात्मतया निबध्यते तस्स मानगुणनिबन्धनाव्सासान्यम् । 

उद्ाहरणम्-- 
मख्यजर्सविदिप्नतनवो नवहारलताविभूषिताः 
सिततरदन्तपत्रकृतवक्तररुचो सुविरामखाश्चुकाः । 
शशश्ति विततघाम्नि घवख्यति धरामविभात्यतां गताः 
त्रियवसति प्रयान्ति सुखमेव निरस्तमियोऽभिसारिकाः ॥ ५५७ ॥ 

अत्र प्रस्ठुततदन्ययोरन्यु रानतिरिक्ततया निबद्धं घवखखमेकात्मताहेतुः अत 
एवे प्रधरभावेन न तयोरुपलटक्षणप्, यथा वा- 

वेत्रत्वचा तुल्यरचां वधूनां कणायरतो गण्डतलागतानि । 

मामान्यं टश्नयति-प्रस्तुतस्येति ¦ प्रस्तुतस्य प्राधान्येन वर्णनीयस्य पदार्थस्य अन्येन 
अ्रस्तुतपदा्थन वोयात्सम्बन्धात् गुणसाम्यविवक्षया गुणसाम्यं प्रतिपादयिवं यत् एेकात्मयं 
ठेकरप्य प्रथकूत्वेनाप्रतीयमानत्व वध्यते प्रतिप्ययते तत्सामान्यं स्प्रृतमित्यथः । तुल्यतया 
विवक्षितयोवंसतुनोमखनात्तयो रमयोरपि एकतया प्रतीतौ सामान्यमिति यावत् । विवक्षापदस्व- 
रसछव्ध व्याचश्र--अतादश मपीति ! वस्वुतोऽप्रस्वुतार्थासमानमपि प्रस्त॒तं वस्तु तादृशतया 
अप्रसतुताथंसमान्तया विवृध्ितुं वक्तुरिच्छा बोधयितुम्. अस्य एकात्मतया निबध्यते इत्यने- 
नान्वयः । अन्येनेत्यस्याथमाह-अभ्रस्तुता नेति । योगानित्यस्यार्थमाह-संपक्तमिति । 
सम्बद्धं सूरे प्रस्तुतस्येव्यस्य अपरित्यक्तनिजगुणस्येत्यपि विशेषणं विवक्षितमित्याह-अपरि- 
व्यक्तेति । तदेकात्ममतया अप्रकृतेनैकरूपतया । सामान्यपदप्रबरत्तिनिमित्तमाह-समानेति । 
समानगुणयोगात् । न च श्रान्तिमता सङ्करः तत्र स्मयमाणस्यारोपोऽत्रानुभूयमानस्येति विंशे- 
षात् ] उदाहरति-मख्यजेति । विततं धाम तेजो यस्य तादो शशग्ति चन्द्रे धरां पृथिवीं 
घषल्यति सति अभिसारिका: कान्तार्थिन्यः अविभाव्यताम् अच्श्यतां चन्दिकयैकरूपतां गताः 
पराप्ताः अत एव निरस्वमियः 'अपगतलटोक्रच्यत्वभीतयः सत्यः प्रियवसतिं भवृंखहं सुखमेव 
प्रयान्ति अविभाव्यतायां हेतगभविरोषणान्याह-मल्यजस्य चन्दनस्य रसेन द्रवेण विङि्ित- 
नवः छितताङ्ञाः नवहारख्ताभिः नूतनमौक्तिकमालामिः विभूषिता अलंकृताः सिततरेण श्युभ्रत- 
रेण दन्तपत्रेण हस्तिदन्तनिमि ततार्ङ्केन कृता जनिता वक्त्ररक् सुखदीपिर्यासां ताः। उचि- 
रणि रम्याणि अमलानि निमंखानि च्र॑डकानि शुभ्रवल्लाणि यासां तथाभूता इत्यर्थः । पादाङु- 
कके छन्दः । लतैमानासमादिमर त 

यदतीतक्रतविविधलखदमयुतैमतिासमादिपादः कलितम् । 
अनियतव्त्तपरिणामसदितं प्रथितं जगत्छु पादाकुख्कम् ॥ 

इति रक्षणात् । अत्र प्रस्तुताप्रस्ठुतयोरमिसारिकाचन्द्िकयोर्वेवक्षिकशुक्टगुणसाम्येनेका- 
स्मतावणनात्सामान्यमल्ङ्कारः । वदेवाह-अ्रेति । प्रस्तुततदन्ययोः अभिसारिकाचन्दरिकयोः, 
तयोः अभिसारिकाचन्द्रिकयोः उपलक्षणं प्रतीतिः कचित्तु प्रस्तुताप्रस्ुतयोसत्तरकालं मेदग्र- 
तीत्या पू्वकाछिकायाः एेक्यप्रतीतेरखक्गीयमानत्वेऽपि सामान्यं संमवतीव्याह-यथा वेति । यदि 
भृङ्गाः सहेलं सीलं यथा स्यात्तथा नापतिष्यन् न पतेयुः तदा नवचम्पकानि कः अवेदरयि- 
ष्यत् चम्पकत्वेन अृ्ञास्यत् न कोऽपि कीदानि चम्पकानि वे्रस्य वेठसस्य त्वचा वल्केने 

तुल्यस्वां समानकान्तीनां वधूनां कर्णाग्रतः कर्णाम्रात् गण्डतङे कग्ेब्धदेशे स्नाग्रतानि अव- 
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श्रक्काः सहेलं यदि नापतिष्यन् कोऽवेद्यिष्यन्नवचम्पकानि ॥ ५५८ ॥ 
अत्र निमित्तान्तरजनिताऽपि नानात्वप्रतीतिः प्रथमप्रतिपन्नमसेदं न व्युद- 

सितुमुरछहते प्रतीतस्वात्तस्य प्रतीतेद च बाधायो गात् । 
(२०३) पिना प्रसिद्धमाधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः | 

एकात्मा युगपद् वृत्तिरेकस्यनेकगोचरा ॥ १३५ ॥ 
0 

प्नन्यस्रकुवैतः कायंमरक्यस्यान्यवस्तुनः ¦ 
तथेव करणं चेति विशेषखिषिधः स्मरतः ।। १३६ ॥ 

प्रसिद्धाघारपरिदारेण यत् आधेयस्य विशिष्टा स्थि्तिरभिधीयते स प्रथमो 
विशेषः । यथा- 

दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पद्रुणगणा येषाम् । 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो नते वन्दाः॥ ५५९ ॥ 
एकमपि वस्तु यत् एकेनैव स्वभावेन युगपदनेकत्र बतते स द्वितोयः । यथा-- 

___ सा वसइ तुञ््च हिअए सो च्चिजच्छीसु साज बञणेसु | 
+न ~ 4 ् न 

तंसरूपाणीत्यर्थः । वेचत्वचौो गौरवणतयोपमानता । गण्डचम्पकयो गौरपणत्वान्न कोऽप्यवेद्- 
यिष्यत् भज्गपाते त वेदितानीति भावः} अचर प्रस्तताप्रस्ततयोगण्डचम्पकयोभ्रमरपातानन्तरं 
मेदग्रतीत्या पूवकालिकाया देक्यप्रतीतेरुन्नयनात्सामान्यमल्ङ्कारः । नन्व भृङ्गपातस्य विश 
षस्य दशनाक्कथमेकात्म्यमिप्याशङ्धयाह-भव्रेनि ¦ निमिव'न्तरं भङ्पतन नानात्वपरतीति 
भेदग्रतीतिः प्रथमं भ्रमरपतनात्पूवं प्रतिपन्नं भातं व्युदसिदठु' निरसित॒म्. उत्सदते समर्थां भवति 
तस्य अभेदस्य प्रतीतेः उत्पन्नाया इत्यादि । बारघेति । बाधोऽनुत्याद्ः उत्पन्नायास्च नानु- 
त्पादः सम्भवतीति पूर्॑सुत्पन्नया रेक्यप्रतीत्येव सामान्यालङ्कारस्य सम्भव इति सामान्यम् ॥ 

निविधं विशेषं ठश्चयति-विनेति । प्रसिद्धमाघारं विना आधेयस्य व्यवस्थितिविशिष्टा 
निराधारेव अवस्थितिः अवस्थानां यदभिधीयते स एको विशेषः । एकस्य वस्तुनः युगपत् 
एककाटे या एकात्मा एक आत्मा स्वभावो यस्यां सा अनेकगोचसा अतेकविषया चरत्तिवं 
स्थितिः सा द्वितीयो विशेषः । रभसेन अन्यत्कायं प्रकुवंतः कठः यत् अदाक्यस्य अन्य- 
स्यापि वस्तनः कायस्य तथेव तेनेव प्रकारेण करणमत्पादनं स तृतीयो विषः } इति एवं 
रीत्या विशेषल्लिविधः । अत्र जिविधः इत्युपलक्षणं दोषेऽपि गुणं दष्रा तदभ्यथनाामप्ययम- 
खष्कारः । यथा-विपदः सन्त नः शश्वद्यासु सङ्कीत्यते हरिरिति ! एवं गुणे दोषं दष्टा तद्- 
भ्यथनायामप्ययं यथा-- 
नेगुण्यमेव साधीयो धिगस्तु गुणगौरवम् । शाखिनोऽन्ये विराजन्त खण्डथन्ते चन्दनद्माः ॥ 

इति । तच्च प्रथमं व्याचषट-प्रसिद्धेति । कविपरसिद्धः परिहारेण त्यागेन प्रसिद्धाधारं 
परित्यज्य विष्टा निराधारे, उदाहरति-दिवमिति । दिवं स्व्गमुपयातानां गतानामपि 
येषां कवीनां अनल्पा बहवो गुणगणा यसु तथाभूता गिरः काव्यरूपा वाण्यः आकल्पं 
प्रख्यकाकपयन्तं जगन्ति कर्माणि रमयन्ति ते कवयः इह लोके कथन्न वन्या इत्यथः | 
खन्न कषिरूपं कविप्रसिद्धमाधारं विना आधेयभूतानां गिरामवस्थितिवर्णनादेको विरोषाल्ड्ा 
गिरा वास्तविक उघारस्त॒ माकाय्ः ॥ ५५९ ॥ 

द्विदीयं बिेषमाह-एकमपोति । उदादरति- सेति । 
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अह्यारिसाण सुन्दर ओभासो कत्थ पावाणम् ।। ५६० ॥ 
यदपि किंचिद्र भसेन आरभमाखस्तेनैव यत्नेनाशक््यमपि कार्यान्तरमारभते 

सोऽपरो विशेषः । यथा- 
सफुरददुभुतरूपमुखतापञ्वलनं त्वां खछजताऽनवदयविद्यम् । 
विधिना सस्जे नवो मनोभूभु वि सत्यं सविता ब्रहस्पतिश्च । ५६१ ॥ 

यथा बा- 
गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या छलिते कलात्रिघौ | 
करणाविमुखेन सध्युना हरता त्वां बत क्षि न मे हृतम् ॥ ५६२॥ 

सवत्र रवंविधविषयेऽतिशयोक्तिरेव प्राणस्वेनावतिष्ठते तां बिना प्रायेणा 
लंकारत्वायोगात् अत एवोक्तम्- 

0 ~ ~ 4 

सा वसति तव हृदये सेवाकिषु सा च वचनेषु । 
अस्माहशीनां सुन्दर अवकाशः कुतर पापानाम् ॥ 

इति सस्करृतम् । सपत्नीसक्तं कान्तं प्रति पल्नया उक्तिः । हे युन्दर | सा सपल्न्येव 
तव हृदये चित्ते वस्ति एवमग्रेऽप्यन्वयः } पापं कित्विषमस्ति आसामिति पापाः तासम- 
स्मादशीनामवकादः स्थतं कुचर न कापीत्यथः । अत्रैकस्या: सपतनीरूपकामिन्याः एकरूपेण 
युगपदनेकच हृदयादौ स्थितिवणंनादपरो विरोषः ॥ ५६० ॥ 

तृतीयं विशेषमाह-षद् पीति । रभसेन वेगेन ! उदाहरति-स्फगरदिति । हे राजन् ! 
त्वां जता विधिना भुवि नवो मनोभूः कामः सविता सूयः ब्हस्पतिश्च ससुजे उत्पादित 
इति सत्यम् । एतदेवोपपादयितु' यथाक्रमं विशिनष्टि स्फुरत् प्रकाशमानम् अदूयुतं सूपं यस्य 
तादृशं तत्प्रतापज्वलखनम् उद्गतप्रतापानखम् अनवद्यविन्यं शुद्धविद्यम् । ईदश स्वां सृजत 

ब्रह्मणा त्वत्सजनयत्नेन आनुषङ्िकास्ते सृष्टा इति मावः! मालभारिणी छन्दः । अन्न राज- 
सर्जनरूपमेकं काय॑ कुवता विधिना तेनैव यत्नेन अशक्यस्य मनोभूग्रसतिसजनरूपकार्यान्त- 
रस्य करणान्तुतीयो विषः ॥ ५६१ ॥ 

पूर्वं शाब्दं कायांन्तरकरणमुदाहृत्य सम्प्रति व्यङ्गयन्तदुदाहरति--गृष्टिणीति । डे इन्दु- 
मति! त्वं मे मम गृहिणी पत्नी सचिवः मन्त्री मिथः रहसि सखी रिते मनोहरे कखा- 

विधौ कामकलाविधिविषये प्रियभूता शिष्या बतेति खेदे एतादृशीं त्वां हरता करणाविमुखेनं 
नि्येन मृत्युना यमेन मे मम फिं न हृतम् अपि तु एकेन यत्नेन सवं मनेकं इवमित्यरथः । 
अत्र इन्दुमतीहरणरूपमेकं कायं ऊुवंता मृद्युना तेनैव यत्नेन अशक्यस्य सचिवादिहरणरूप- 
कार्यान्तरस्य करणात्तीयो विरोषः । अन्रान्यस्य करणं व्यङ्गथम् । ननु आधारं निना 

आचेयस्यावस्थानम् एकस्येकदाऽनेकनावस्थानम् एकेन यत्नेन कायंद्रयकरणं च वस्तुतो नोष- 

पन्नमिति कथमेतेषामलङ्कारत्वमिति पृवपक्षे उत्तरमाद--सवेत्रेति । एवंविधविषये एतादश- 
स्थटे अतिशयेन रोकसीमातिक्रमेण ` उक्तिः कथनम् । ननु पूर्वोक्तातिश्ययोक्त्यल्हकारोऽत्र 

विवक्षितः तस्यान्नासम्भवात् एवं चातिशयोक्तिसामान्यल्चणेऽतिशयोक्ति पदं योगरूदम् अत्न कु 

यौगिकमेवेति नास्या अलङ्कारत्वं किन्तु सर्वालङ्कासीजमू तत्वमेव तदेकाह--प्राणत्वेनेति । 
जीवत्वेनेत्य्थः । अयं भावः, वास्तविकानामेतेषामनुप्पयमानत्वमस्तु बेचिच्यविशेषप्रतिय- 
त्ये प्रतिभाकल्िवानामेतेषामलङ्कासत्वे का हानिः कविं गिरं कस्तविको नाधारः किन्वु 

आधारतया कविसमयसिद्ध इति ता्याधारं विना अ षेयानां गिरामवस्यितिनांनुपपन्ना एवमे 

कस्यैकदाऽनेकनावस्थानम् एकेन यत्नेन कायंद्यकरणं च नालुपपन्नमिति । स्वोक्तऽ्थं इृदतस- 
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सैषा सवेत्र वक्रोकितिरनयार्थो वि माव्यते । 
यटनोऽस्यां कविना कायैः कोऽलंकारोऽनया विना ॥ इति । 
(२०४) स्वगरुत्सृज्य गुणं योगादत्युजञ्जलगुशस्य यत् 

वस्तु तद्गुशतामेति भख्यते स तु तद्गुणः ॥ १२७ ॥ 
वस्तु तिरस्करृतनिजरूप केनापि समीपगतेन प्रगगतया स्षगुणलतंपदोपरक्त 

तत्परतिभासमेब यत्तमासादयति स तद्गुणः तस्याघ्रकृरठस्य गुणोऽत्रास्तीति । 
उद्ाहरणम्- 

विभिन्नवणौ गर डाग्रज्ञेन सूरस्य रश्डाः परितः स्पुररन्त्या । 
५९ < ह ६ व 

रत्नः पुनयत्न रुचा रू चं स्वासानिग्यरे वंशकरोरनोल्लः ॥ ५६३ \। 
अत्र रबितुरगपेक्षया गरूडाग्रजस्य तदपेक्षया च हरिन्मणीरां प्रगुण 

वणना । 
(२०५) तद्रूपाननुहारशेदस्य तत्स्यादतद्गुणः । 

सम्मतिमाह--अत एवेति । भामदेनेति नेष ) सैषेति । याऽतिशयोक्तिलं निता सैव सर्वा 
क्रोक्तिरणद्कारः । एवं चा्रातिशयोकिरिति वक्रोक्तिरिति पय।यः । सव॑ सवंष्वलङ्क र्थेषु 
वक्रतया गोणत्तयोक्तिवक्रोक्तिः अनया वक्रोक्तवा अर्थः सकल्जनोपभोगयुराणीड तोऽपि पिचि- 
रतया भाष्यते अतः अस्यां वक्रोक्तौ अनया विना सर्बाुङ्कारवीजमेषेति भावः । अयम्भावः, 
अस्या वक्रोक्तथपरप्यायाया अतिशयोक्तरलङ्कसत्व स्वाखङ्कारबीजभूतत्वं च सर्व॑तेवातिशयो- 
क्तिसद्धावेऽपि वैचित्यान्तरेणालङ्कारान्तरव्यपदेशाः प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति न्यायात् 
वैचिन्रयान्तरामावे खतिशयोक्तिव्यपदेश इति विशेषः ॥ ५६ ॥ 

तद्गुणं खश्चयति--स्वमिति ! यन्न्यूनगुणं प्रस्तुतं वस्त॒ अ्युज्ज्वटगुणस्य अच्युत्क्- 
गुणस्य अप्रस्तुतस्य बस्वुनौ योगात्सम्बन्धात् सवं गुणं स्वकीय रूपम् उत्सृज्य तद्गुणतां 
तद्रुपताम् अग्रषुतवस्वरूपताम् एति प्राप्नोति स तु तद्गुणो भण्यते कथ्यते इत्यर्थः | 
सूं व्याचष्टे--बस्त्विति ! प्रस्तुतं वस्तु स्वसस्छभ्य गुणमिति व्याचष्टे--तिरस्करतेत्ि । 
समीपगतेन कत्री प्रगुणतया प्रकृषटयुणत्वेन स्वगुणसम्पदा करणमूतया तत्परतिभासमेव 
समीपगतवस्वुरूपतामेव समासादयति प्राप्नोति तदृगुणपदस्य व्युत्पत्तिमाह--तस्येति । 
मीक्ति धर्मिणोऽपि तिरस्कारः सामान्ये अपरित्यक्तनिजगुणस्यापरथक्प्रतिभासः इह तु 
गुणमात्रस्यव तिरस्कारः धर्मिणश्च पएरथगवभासः भ्रान्तिमति स्मर्थमाणसयासेपः अन्न 
गृह्य माणस्येति मेदः ॥ 

उदाहरति--विथिन्तेति ) गरुडाग्रजेनारुणेन पस्तिः स्फुरन्त्या र्चा स्वकान्त्या 
करणभूतया विभिन्नौ भेदं प्रापितो वणो येषा तादृशाः स्वतो हरिदर्णां अपि रक्तीक्रताः सूर्य॑स्य 
रथ्याः स्थठुरगाः यत्न रेवतकणिरौ वंशकरीरवत् वेण्वह्कुस्वत् नीलैः दरिद्र सनै: मरकतम- 
णिभिः परितः स्छुरन्या ख्चा पुनः स्वां खुचं स्वकीयां हरिद्र्ण॑ताम् आनिन्यिरे प्रापिता 
इत्यथः । अन्न रवित॒रगाणां प्र्ठ॒तानामग्रसुतगरुडाग्रजवर्णस्यासिः अप्रस्त॒तनीरूरलनवर्णस्या- 
धिश्वेति तद्गुणाल््कारद्यम् । तदेवाह-अत्रेति । भ्रगुणवरणैनेतति । प्रकृ्टगुणवर्णत्म् । 
इति तद्गुणः ॥ ५७ ॥ 

अतद्गुण रुक्षयति--तद्रुपेति । अस्य न्यूनगुणस्याप्रस्ततस्य अत्युज्ज्वर्गुणयोगेऽपि 
तदरुपाननुद्वारः तस्यात्युज्ज्वरगुणस्य प्रस्तुतस्य यद्रूपं गुणस्तस्य अननुहारः अग्रहणं 
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यदि तु तदौयं बण सम्मवन्त्यासपि योग्यतायाम् इद् न्यूनगुणं न गृह्णौयात्तदा 
भवेद तदूगुणो नाम । उदहरणम्-- 

धचरछोसि जहवि सुन्दर तद्वि तुए मञ्फ रजिं हिअ । 
राअभरिएपि हिं सुहअ गिहित्तो ण रन्तासि । ५६४ ॥ 
अत्रातिरक्तेनापि मनसा संयुक्तो न रक्ततामुपगन इत्यतद्गुणः । किं च 

तदिति अघ्रक्रृतम् अस्येति च प्रकृतमत्र निर्दिदियते तन यत् अप्रकृतस्य रूप प्रक्र 
तेन तोऽपि निमित्तान्नानुविधोयते सोऽतद्शुण इत्यपि प्रतिपत्तव्यम् यथा-- 

गांगमम्बु सितमम्बु यामुनं छञ्जखाममुभयत्र भजतः | 
राजहंस ! तत्रे सैव शुभ्रता चीयते न चन चापचोयते ॥ ५६५ || 
(२०६) यद्यथा साधितं केनाप्यपरेण तदन्यथा । १३८ ॥ 

तथेव यद्विधीयते स व्याघात इति स्म्रतः। 
== क ए 1 1 

रि क, 

चेत्तदा अतद्गुण इव्यथः | अघ्युज्ज्वलगुणयोगेऽपि यदि ग्यूनगुणोऽग्रकृतः प्रकृतस्य 

गणं नानुद्रति तदाऽवभ्नति भावः । तरं व्याचष्टे-दोति । तदीयं पर्धतसम्बन्वि वर्ण 

ल्पम् । ननु परगुणाननुदह्ारः परस्य स्वतः सिद्ध एव किन्तत्र वैचित्यमित्यतः पूरयित्वा 
व्याचष्टे-- सम्भवन्त्या सपीति । योग्यतायां तद्रणग्रहणोपाये अस्येतीदं शन्दार्थमाद-इद- 

मितति। अप्रसचुतं कतृं इति शेषः । तदिव्य्या्थमाह-तदेत्ति । अतद्गुणः तस्याधि- 
कगुणस्यास्मिन्गुणा न सन्तीत्यतदूगुण इत्यथः । नन्वस्य विशेषोक्तावन्त्ावः योग्यताल्प- 
कारणमसेऽपि गुणग्रहणलूपकार्याभावादिति चेन्न शुणाग्रहणरूपविच्छित्तिविशेषाश्रयणात् । 
उदाहरति-घवतनोसाति | 

धवदोऽसि यद्यपि सुन्दर ! तथापि स्वया मम रङ्खित हृदयम् । 
रागभरितेऽपि हृदये सुभग ! निहितौ न स्कौऽसि ॥ 

द्ति संस्कृतम् } अनुस्तायामपि मयि नानुरक्तौऽसीति नायकं प्रति कस्याश्वत्सोपाट- 

म्भोक्तिः} हे सुन्दर | यद्यपि त्वं धवः इवेतो निमंखश्चासि तथापि त्वया मम हृदयं रञ्ञितं 

शोणीकृतमनुरक्तीकृतं च हे सुभग ! रगेण लौहित्येन अनुरागेण च मरिते पूरिते मम 

हदये निहितो निवेश्ितोऽपि न रक्तः लोदितोऽनुर्तश्च असि इत्यथः । अच पूर्वाधे धवकि- 
मारणिम्नोगुणयोषिसोधामासः उत्तयाधैमेवोद।दरणम्] एवं चात्रोत्तराधंऽपरस्वुतेन नायकेन निवे- 
दनी यडत्तान्ततया प्रकृतस्य हदयस्य गुणाननुदरणारठद् गुणा ऽलङ्कारः । दटेषोऽत्र मूलम् । 

तदेतत्सर्वमाह-अच्रेति ! अचर सूरे तत्पदेन प्रकृतमिवाप्रकृतमप्युच्यते तथाऽस्येत्यनेनाप्रक- 

तमिव प्रङृतमप्युपस्थाप्यते इत्याह--किञ्चेति । नानुविधीयते न गह्यते सम्मवन्त्यामपिं 

योग्यतायामिति शेपः । तथा च अप्रस्तुतेन प्रस्ततरूपानयुहरणवत् प्रसतुतेनाप्र्ठतरूपाननदा- 

रोऽप्यन्यः प्रकार इति भावः । उदादहरति-गाङ्कमिति । गाङ्धं गङ्गासम्बन्धि अम्बु सितं शुभ्रं 

यामुनं यसुनासम्बन्धि अम्बु कन्जलामं कृष्णं दहे राजहंस | उमयत्र जदवये प्रयागे 

मज्जः स्नानं कुक॑तः तव शुभ्रता न चीयते न वधते नापचीयते नापक्षीयते किन्तु सैवा- 

सतीत्यर्थः ] रथोद्धताछन्दः । अत्र वर्ण्व॑तया प्रकृतेन राजदंसेन गङ्गायमुनयोगुंणस्याग्रहणाद- 
तद्गुणः । ५६५ ॥ ५८ ॥ 

व्याधातं छक्चयति-यदयथेति ) केनापि केनचित यद्वस्तु यथा येनोपायेन साधितं 

कृतम् अपरेण तदन्येन करना जिगीषुतया तद्वस्तु वथैव तेनेवोपायेन तज्जातीयेनेवोपायेन यद्- 
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येनोपायेन यत् एकेनोपकल्पितं तस्यान्येन जिगीषुतया तदुपायकमेव यद्- 
न्रथाकरणं स साधितवम्तुव्याहतिहेतुस्बाद्र याघातः । उदाहरणम्- 

दृशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दशेव याः | 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामो चनाः ॥ ५६६ ॥ 

(२०७) सेष्टा संसुष्टिरेतेषां मेदेन यदिह स्थितिः ॥ १३६ ॥ 
एतेषां समनन्तरमेवाक्तस्वरूपाणां यथासम्भवमन्योन्यनि रपेक्चतया यदेकत्र 

शब्दभागे एव अथविषये एव उमयत्रापि वा भव्स्थानं सा एकाथस्मवायस्व- 
भावा संदष्ट: । तत्र शब्दालकारसंसषियथा- 

वदनसौरभखोभपरिभ्रमद् ्रमरसंश्रमसंमतशोभया । 
चचचलितया विदेघे करमेखलाकखकरोऽलकरोखटशाऽन्यया । ५६७ ॥। 

न्यथा विधीयते स व्याघात इत्यथः । सूत्रं व्याकरुवन् यथाखन्दाथंमाह-येनेति। साधनेन यद्र 
स्त॒ केनापीत्यष्याथमाह~-परकै्नेच । कत्री साधितमित्यस्याथमाह-उपक्रन्पित भिति । 
तस्य वस्तुनः । अपरेणेत्यस्याथमाह-अन्येनेत्ति । अन्यथाकरणे देतमाद-ज्ञिगीपुनयेति । 
जेत्तमिच्छया, तथेवेत्यस्याथमाह-तदुफायकसेवेनि । तज्जातीयोपायकमेवेत्यथः । व्याघा- 
तेति नाम्नो निरुक्तिमाह-साधितेति । साधितस्य प्रथमसाधितस्य वस्तनो या व्याहति- 
नशिस्तस्य यो हेतस्तच्वात् । उद्ादरति-द्ृशेनि । दशा हरनेत्रेण दग्धं भस्मामूतं मजसिजं 
हैव याः जीवयन्ति प्राणवन्तं कुवन्ति अत एव विरूपाक्नस्य हरस्य जयनीः जयनशीखा 
ताः वामानि वक्राणि रम्याणि वा लोचनानि यासां ताः कामिनीः स्तवे स्तौमीत्यथः | अत्र 
हरेण -हगरूपोपायेन दग्धस्य कामस्य हरं जिगीषुभिः कामिनीभिरदादिहेतभूतेन दगरूपोपाये 
नेव तद्विपरीतजीवनसम्पादनाद्रथाघातः | यद्यपि विरूपाक्षवामलोचनादशो्नक्यन्तथा च न 
व्याघातः तथाप्येकजातीयत्वाद्ेक्यमिस्यदोषात् । प्रतयक्नानुमानोपमानशब्दाः एेतिष्यम्थापत्ति 
रनुपरुन्धिः सम्भवश्वेत्यष्रौ प्रमाणाख्ङ्कासः केश्चिदुक्ता न निर्पणार्टाः केषां चिदु केष्वेवान्त्भा- 
वात् केषांचिच्चमत्कारित्वाभावात् । इति व्याघातः ॥ ५६६ | ॥ ५९ | | 

अस्ति च विषयः कश्चित् यत्र मूषणसम्बद्धपद्मरागादिमणिमेरकवत् प्रोक्तानामल्ङ्कायणां 
संवर्ने एवाधिकश्चमच्कारः अत एव सोऽप्यल्डकायोऽवयं वक्तव्यस्तच् दयी विधा परस्पसम- 
नपेश्षय व्यवस्थितेस्तद भावाच्च तक्रा्या ससष्टिः द्वितीया वु सङ्करः स च त्रिधेति प्रकास्च- 
त्टयं रक्षयति-सेटेति । एतेषां समनन्तरमेवोक्तानामरुङ्कासणां भेदेन परस्परनिरेश्त्वेन 
इष्ट एकर यत्स्थितिः या व्यवस्थितिः सा सखष्िरि्टा सेयं संखष्टिः शब्दाङ्कारमात्नस्य 
अ्थाङ्कारमाच्नस्य शब्दा्थाख्ह्कारयोवेंति तिप्रकारा । सूत्रं व्याचषट-एनेषामि ति । बहत्व- 
मजाविवक्षितन्तेन योरपि सग्रहः समनन्तरं उल्छासद्वये यथासम्भवं शब्दालङ्कास्योः अर्था 
लङ्कारयोरुभयाख्ह्ारयो्गा भेदपदाथमाह-अन्थोन्यैनि । इदेस्यथंमादह-ग्कत्रेति । तस्या- 
प्यथंमाह-शब्देत्यारि । शब्दरूपे काव्यस्य मार्गेऽशे एव । संसृषशपिदाथंमाह-रकार्यैनि । 
एकस्मिन्नथं वस्तुनि शब्दरूपकाव्यभागादौ समवायः अर्थादलङ्कारयोः सम्बन्धः स एव 
स्वभावः स्वरूपं यस्याः सा एवं चाऽर्ङ्कारयोः समवधानं चमक्तारान्तरमादधरदलङ्कारान्तरमेव 
मक्तीति भावः ] तत्राद्यस्य शब्दालङ्क(रमात्स्यो दाहरति-बद्नेनि । भ्रमरव्याङ्कुलिताया 
क्रियावणनमिदम् । वदने मुखे यत्सौरभं पद्चिनीत्वेन अदुयुतसौगन्ध्यं तस्य छोभने परितो 
भ्रमन्तो ये भ्रयरस्तेषां सम्भ्रमो भ्रमणं मयं बा तेन समध्वा पूर्णां उपचिता वा शोमा यस्या- 
स्तयामूतया चछितिया अलिसम्धरमात्पस्थठयः अत एव अल्कैश्चुणंकुन्तलैः खोरे चञ्च 



दशमोल्छासः | २९९ 

अथीलंकारसंसष्टिस्तु- 
दछिम्पतीव तमोऽङ्गामि ब षतीवाञ्जनं नभः, 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिविफङ्तां गता ।॥ ५६८ ॥ 
पुवत्र परस्परनिरपेक्षौ यमकानुप्रासौ संख्ष्टि प्रयो जयतः उत्तरत्र तु तथावि- 

धे उपमाोष्रक्षे । शब्दाथीलकारयोस्तु संद्ष्टिः- 
सो णास्थि एन्थ गाम जो एञ महमहन्तलाअण्णम् । 
तरणाण हिअअछूड परिरूस्कन्तीं णिवारेइई् ॥ ५६९ ॥ 

अत्रानुप्रासो रूपकं चान्योन्यान्पेक्षे संसगेश्च तयोरेकत्र वाक्ये छन्दसि वा 
समवेतत्वात् । 

(२०८) अरपि्रान्तिजुषामात्मन्यद्धाङ्ित्वं त॒ संकरः । 
एते एव यत्रात्मति अनासादितस्यतन्त्रभावाः परस्परमनुप्राह्य नुप्राहकतां 

दधति स एषां संकोयमाणस्वरूपस्वात्संकृरः । उदाहरणम्-- 

टशौ यस्यास्ताददया अन्यया मित्रया कयाचिन्नायिकया > लोऽव्यक्तमधुरो मेखलया: 
कलकलः कौलादरः निदधे अकारीत्यथः । अत्र पूर्वाधं भकारानुप्रासः तृतीयचरणे ख्का- 
रान॒प्रासः चतुर्थचरणे यमकम् तथा च तयोः शब्दालङ्कारयोः परस्परनिपेक्योर्योगा- 
त्संसष्ठिः ॥ ५६७ ॥ 

दवितीयामुदाहरति--छिम्पत्तीति ! व्याख्यातमिदं प्राक् । अचर पूर्वा ठेपनविषयोवपेक्ष- 
उत्तराधं असपुरुषसेवाविषयोपमा । तयोर्थालंकारयोः परस्परनिपेश्चयोर्योगास्संसष्टिः । 

दरोकद्ये विवेकमाद--पच्रेपि । तथाविधे परस्परनिरपेश्षे ॥ ५६८ ॥ 
तृतीयामु दाहरति--पस्ाणात्थोति । 
स नास्त्यत्र प्राम य एनां महमहायमानलावण्याम् | 
तस्णानां हृदयट्ण्डाकीं परिष्वक्कमाणां निवारयति ॥ 

इति संस्कतम् । महमहायमानखावण्याम् उत्सवोत्सवायमानलवण्यां तस्णानां हृदय 
ठाकीं हृदयस्तेयकर्चीं परिष्वक्कमाणां स्वानुरूपरमणाभावादितस्ततो गच्छन्तीम् एनां नायिकां 

यः निवारयति पुरुषान्तरात् व्यावत॑यति सः अन्न अस्मिन्धरामे नास्तीत्यथः | अत्र पूर्वाधं 
णास्थि एत्थेति तकार-थकारात्मकस्यानेकन्यञ्ञनस्य सक्रत्साम्यमिति छेकानुप्रासः शब्दाख- 
ङ्कारः । उत्तराधं हृदयद्धण्ठाकीमिति रूपकमर्थाकङ्कारः तयोश्च परस्परनिरपेक्षयोर्योगात्संसष्ठिः | 
तदेवाह-अव्रति । अन्योन्यानपेच्चे संसष्टि प्रयोजयत इति शेपः । 

नन्वनयोः अनुप्रासरूपकयोः शब्दाथंरूपाश्चयमेदेन कथमेकाथंसमवायलक्षणा संखष्टिरि- 
त्यत ॒ आह-परंसर्भ्येत्ि । तयोः अनुप्रासरूपकयोः एकत्र वाक्ये क्रिया वा कारकान्वितेत्य- 
मरोक्तेरर्थाबच्छिन्नश्दस्यैव वाक्यत्वं तथा चैकं वाक्यमिति प्रतीतिसिद्धमेकत्वमादाय तयो- 
रेका्थसमवायः । वाक्यमेदेऽप्याद--छन्दसि वेति । चतुःपादात्मके इत्यर्थः । समवेतत्वात् 
सम्बन्धत्वात् । इति संसृष्टिः ॥ ५६९ ॥ 

अद्खाङ्गितवेन सन्दे हास्पदत्वेन एकपदप्रतिपाचत्वेन च सङ्करल्िविषः वत्र प्रथमं रक्ष 

यति-अविश्रान्तोति । आत्मनि स्वस्वरूपमातरे अविशभान्तिजुषां अनासादितस्ववन्रमावानां एते- 

षाम् उक्तानामेवारुङ्कारणाम् अङ्खाङ्गित्वमरुग्राह्ानुग्राहकत्वम् उपकार्योपकारकत्वं सङ्कर इत्यथैः 

तदेव व्याचष्टे-एते इति । उक्ता एव, सङ्करपदयोगाथंमाह--संकोयमाणेति । निर्चय- 



३०० नागेश्वरोरीकोपेते कान्यप्रकशे- 

आत्ते सीमन्तरत्ने मरकत्तिनि हृते हेमताटंकपत्र 
टुप्रायां मेखलायां दिति मणितुलाकोदियु्मे गृहीते । 
शोणं चिम्बोष्टकान्त्या सद् रिम्रगदशामित्वरीगामरण्ये 
राजन्गुञ्ञाफलानां सज इति शबरा नेव हार हरन्ति ॥ ५७० ॥ 

अत्र तदुगुणमपेक्ष्य श्रान्तिमिता प्रादुभूतं तदाश्रयेण च तद्गुणः सचेतसां 
प्रभूतचमर्कृतिनिमित्तमित्यनयोरङ्गाङ्गभावः ! यथा वा-- 

जटाभाभिनोभिः करधृतकलक्राक्षबल्यो 
चियोगिच्यापत्तेरिव कलितवैराग्यविशदः | 
परिप्रेखत्तारापरिकर्कप'छाङ्किततले 
शशो भस्मापांड़ः पिचवन इव व्योम्नि चरति ॥ ५७१ ॥ 

उपमा रूपकम्-उसरेक्षा-रलेषश्चति चत्वारोऽत्र पूववत् अङ्गा द्कितया प्रतोयन्ते | 
कलंक एवाक्षवरूयमिति रूपकपरिश्रहे करधृ तत्वमेव्र॒साधकग्रमाणतां प्रतिपद्यते 
भस्य हि रूपक्रस्वे तिरोहितकलंकरूपम् अक्षवटयमेव मुख्यत याऽत्र गम्थते तस्येव 

न ~ ~> ~ ~ ज 

मणित्यथ. ! उदाहरति -- नान्ते इति । दे राजन् ! चरर: किराता अर्ये दृत्वरीणां गति- 
रीरानां खद्धयादितस्ततो गच्छन्तीनां त्वद्रिमरगरना मरकतिनि मरफतमणिशाछिनि सीम- 
न्तरत्ने शियभूषणे आत्ते यदीते सति देमतट्ड्पृत्रे सौवणकमूषणे हृते तति मेखलायां 
काच्यां लप्ताया छिनायां सेत्यां मणितलकोरियुग्मे रत्नघटितनू पुरद्ये ज्ञटिति गीते सति 

विम्बसदशौष्ठकान्त्या शओोणमारक्तं हारं मुक्तादाम गुञ्जाफलानां सज दति बुद्धया नैव रन्ती 
यथः | अतचरे बिम्बौष्ठकान्त्या शोणमिति तद गुणालङ्करस्य गज्ञाफल्म्रान्त्यलङ्काराङ्गत्वात्तयो 
रङ्गाङ्गिमावटक्षणः सङ्करः । तदेवाह-अन्रेति । तदाश्रयेण भ्रान्तिम दाश्रयेण सचेतसां सदद- 
यानाम् अनयोः तद्गुणम्रान्तिमतोः अङ्खाङ्किभावः तदगुणोऽङ्ग भ्रान्तिमानङ्की ।५७०॥] 

बहूनां सङ्कग्मुदाहरति-जटेति । चन्द्र॒ योगिघमं समारोपयति । शशी चन्द्रः पितृवने 
दमशाने इव व्योम्नि आकाशे चरति कीदशः जयाभामिः जटातल्याभिः पिद्धामिः मामिः 
कान्तिभिः रपकक्षितः करः किरणः हस्तश्च तेन तस्मिन्वा धृतं कण्टकं एव अक्नवस्यं वल्या- 
कारसद्राक्षमाला येन तादृशः । वियोगिनो विरहिणः विषयाश्च तेषां व्यापत्तेविनाशादिव कृटितं 
स्वीकृतं यद्वराग्यं विरक्तता बिषयस्पृहारादित्य च तेन विशदः शुभः युद्धचित्तश्च भस्मेव 
पाडः मस्मना आर्पाडुश्च कीटे व्योभ्नि परपरेखन् चपरः यः ताराणां पररः समूह 
स पव कपालानि शियोऽस्थीनि तेरकितं विहितं तलं स्वरूपं यस्य तादश इत्यथः | अचर 
जयाभामिर्मामिरिति पितृवन इव व्योम्नीति चोपमा कलङ्काक्चवल्येति तारापरिकरकपाठेति 
च रूपकं वियोगिग्यापत्तेरिवेत्युतप्रक्षा वैराग्यविशद इति दलेषः | चत्वायोऽप्येते परस्परमङ्गाङ्जि 
भावेन प्रतीयन्ते इति सङ्करः ॥ ५७१ ॥ 

ननु कर्क एवाक्षवल्यमिति मयृरव्यसकादिसमासे रूपकं कटङ्कोऽश्रवल्यमिवेल्युपमित- 
समासे उपमाऽपि तथा चाच किं रूपकोपमयोः सन्देहसङ्करः उत रूपकमेवेति संशयं निरा- 
करोति-कलङ्क एवेति । इदमच निराकरणम् । अर्ङ्काराणामेकतरसाधकवाधकप्रमाणामवे 
एव सन्देहसङ्कयो भवति न चात्र तथा करधृतेति विशेषणस्यैव रूपकसाधकत्वादिति । तदेः 
वाह-करशधृतत्वमेवेति । कथं तद्रुपकसाधकमत आह-अस्य हीति । क्ङकाश्चवर्य- 
मित्यस्य हीत्यथंः। तिरोहितेति । तिरोहितमाच्छादितं कल्ङ्करूपं येन तथाविधं मुख्य- 
तया विरोष्यतया तस्येव अक्षवटयस्येव करग्रहणं सवच प्रसिद्धं न॒ कल्डकस्य । ननु घन्म- 



दशमोल्लासः। ३०१ 

च करग्रहणयोग्यतायां सावेत्रिको प्रसिद्धिः ! इङेषच्छायया तु क्लंकस्य करधारणमप् 
असदेव परत्यासन््या उपचय योग्यते शशकेन केवलं कलंकस्य सूर्येव उद्रहनात् 
कलंकोऽक्षवल्यमिवेतति तु उपमायां कलंकस्योत्कव्तया प्रिपक्तिः | न चास्य कर 
धृतत्वं तत्त्वतोऽस्तीति युख्येऽप्युपचार एव शरणं स्यात् । एवंरूपश्च संकरः शब्दा. 
लंकारयोरपि परिदृश्यते । यथा - 

राजति नरटीयमभिहतद्ानवरा साऽतिपातिघारावनद। | 
गजता च यूथमविरतद्ानवरा साऽत्तिपाति सारा वनदा ॥ ५५२ ॥ 
अत्र यमकरमनुखोमप्रतिरोमश्च चित्रसेदः पादद्रयगते परस्परपेश्चे 

(२०६) एकस्य च ग्रहे न्यायदोषामावादनिश्वयः ॥ १४० ¶ 
दयोबहूनां वा भलंकाराणाकत्र समावेशेऽपि विरोधान्न यत्र युगपदवस्थानम् 

नचैकतरस्य परिग्रहे साधकम् तदितरस्य वा परिहारे बाधकमस्ति येनैकतर एव 
~ "---~--~-~-~ --~---- ~~~ =~~ 

तेऽपि कल्कं करधृतखामावेन साधारणधममांमावात्साहश्यमावेन कथ सादद्यवयितं लूपकरमि- 
व्यत॒ आद-दइन्षच्छाययेति । करपद्दलेषेण किरणे पाण्यमेदाभ्यवस्ायात् प््यासचया 
कलड्ाधारमण्डलश्य सान्निभ्यसम्बन्धेन उपचयं आरोप्य योज्यते सम्बध्यते } करधारणत्या- 
सखे देतमाद-शशाङ्कनेति । पूर्व मण्डलात्मकशरीरेणैव न त॒ करेण उद्हनात् धार. 
णात् ] ननूपमायासपि असदेव करथृतत्वमुप्चयंताम् तथासत्युपमापरिग्रहे को दोष इत्यत 
आह-कन्टङ इति । उत्कयया विशेष्यतया अस्य कलङ्कस्य त्वतः वस्तुतः मुख्येऽपि 
विशेष्यमूतेऽपि उपचारो छन्षणा शरणं स्यात् तथा च गुणे खन्याय्यकल्पनेति न्ययेन मुख्य 
विषयोप्चारपिश्रया चामुख्योपचार एव श्रेयानिति रूपक्रमेवाश्रीयत इति मावः । लक्षणाया 
अन्याय्यखन्तु स्वायत्तराशदप्रयोगे किभित्यवाचक प्रयोक्यामहे इष्युक्तन्यायात् । अयमङ्गा- 
ङ्िमावरूपः सङ्करः राब्दाख््कारयोन्न सम्भवति श्रब्दस्वरूपतया उपकार्योपकारकत्वामावरात् 
किन्तु संसृष्टिरेव इत्यलङ्कारसवंस्वकारमतं दूषयति-एवंपश्चेति ¦ अनुग्राद्यानुग्राहकरूप- 
इचेव्यर्थः । उदादरति-राजनीति । पवं तवर्णनप्रस्तावे हरविजयकाव्ये पद्यमिदम् ] इयं तरी 
स्थली सजति शोभते कोदशो अमिदतोऽमिघात प्रातः दानवानां दैत्यानां यसः क्रीडा सिंह 
नादशब्दौ वा यस्यां सा । पुनः अतिपात) शोध्रगामी सारवश्च आराबेण शब्देन सदहितस््च 
नदोऽग्बु प्रवाहो यस्या सा एवं सा प्रसिद्धा गजता गजसमूहः यूथं स्वकुलम् अतिपाति अतिशयं 
रधति च किमूता अबिरतेन सन्ततेन दानेन मदनेन वरा शरेष्ठा ¦ पुनः सारा बचा | 
पुनः बनं द्रति खण्डयतीति वनदा वनखण्डिकेत्य्थ॑ः । आर्यागौतिश्छन्दः । आर्यपूर्वाधं 
यदि गस्णैकेनाधिकरेन निधने युक्तम् } इतर्त दक्निखिलं य दीयसुदितेयमार्यागीतिरिति श्च - 
णात् \ अत्र यमकानुरोमप्रतिचोमयोः शब्दाछङ्कारयोः परस्परपेक्षस्वेनाङ्गाङ्गिखंकरः , तमेव 
दर्शंयति-अत्रेति ¦ चित्र मेदः चिः चित्रनामा शब्दालङ्कारः ] पादद्वयगते द्वितीयचतुर्थपादे । 

द्वितीयं सन्देदसङ्करं ठशयति-एकस्येति । एकस्येकतरस्याुङकारस्य अदे निश्चये 

न्यायः साधकप्रमाणं दोषो वाधकप्रमाण तयोरमावात् योऽनिश्चयः सन्देदस्तद्रुपः सकर् इत्यर्थः । 
उभयच साथकवांवकप्रमाणामावप्रयु्त स्तुल्यकोटिकः ससयः सन्देद्संकर इति 106 । सूर 

व्याचष्टे-दयोरिति । एकन एकस्मिन् कव्ये समाविशेऽपि स्वरूपतः सत्रप विरोधात् 
एकचावस्थानासहस्वभावत्वात् यत्र यस्मिन्काव्ये अवस्थानं निश्चयः । ननु वस्ुस्वरूपसस्ं 

किमिति न निश्चय इत्यत आह-न चेति । न्यायदोषामावादिव्यस्य व्याख्यानमिदम् परिग्रहे 
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परिगृह्यत स निश्चयाभावरूपो द्वितोयः संकरः समुश्चयेन संकरस््रयेश्षेपात् , 
उद्ाहरणम्-- 

जह् गहरे जह् रभर्णणठ्मरो जह् अ गिम्मलच्छाभो । 
तह किं विहिणा एसो सरसवाणेओ जलणिही ण किओ ॥ ५७द् ॥ 

अत्र समुद्रे प्रस्तुते पिशेषणसम्यादप्रस्तुताथप्रतोतेः किमसो समासांक्ति 
किमब्धेरप्रस्तुतस्य मुखेन कस्यापि तस्समगुणतया प्रस्तुतस्य प्रतीतेः इयमम्रसतुत- 
प्रदाता इति सन्देहः । यथा वा- 

नयनानन्ददायोन्दोविम्बमेतसथप्ीदति । 
अधुनापि निरुद्धाशमविशोणमिदन्तमः ॥ ५५४ ॥। 

अत्र फिकामस्योदहोपकः कारो वतते इति भंग्यन्तेरणामिधानास्वयायोक्तम् 
चत वर्देनस्थेन्दुविम्बतयाऽध्यवक्तानादतिशयोक्तिः किंवा एतदित्ति उक्त निदिरय 
तद्रूपारोपक्वशाद्रूपकप् अथवा तयोः सुचयविवक्षायां दीपकम् जथ वा तुल्य 
योगिता क्रि प्रदोषत्तसये विशेषणक्नाम्यादाननस्यावगतौ ससस: आहो 
स्विन्भुखनेमल्यग्रस्ताचादपरशंसा इति बहूनां सन्देहादयमेव संकरः ॥ 
प्रहणे परिहारे त्यागे । सङ्कर इति कथ ठन्धमत आद तमुच्चयनति । ससुच्चययोधकेन 
सूत्रस्थचकारेण आ्षपात् पूव॑सू्तोऽन॒द्रतेः । उदाहरति जहेति । 

यथा गभीरो यथ रत्ननिमरो यथा च निमल्च्छायः | 
तथा कि विधिना एव सरसपानीयो जख्निधिन्नं कृतः ॥ 

इति सस्कृतम् । गमीरः गम्भीरः रत्ननिभेरः रनपूणेः निमर्च्छायः खच्छकान्तिकः | 
आर्थामुखविपुखाछन्दः | अत्र समापोक्तयप्रस्वुतप्रशसयोः सन्देदृरूपः सकरः । एक- 
साधकापरवाधकप्रमाणाभावत्तदशंयति-अव्रेति | विशेषणसाम्यात् गभीरादिदिल्ष्टविरोषण- 

महिम्ना । अप्रस्तुतार्थाः । अप्रस्तुतपुरुषविशेषग्रतीतेः । समासोक्तिरिति । नन सर 
सपान'ययत्वस्य वुरुषेऽसम्भवात्कथं विशेषणसाम्यमिति चेन्न अचर पक्षे सरततपानीयशब्देन छ- 
क्रणया परोपभोग्यवस्तुमच्वस्य विवक्षितत्वात् सरसवाणीक इत्यर्थाद्वा । मुखेन वण्नद्वास 
प्रसतस्य प्रस्तुतपुरषविशेषस्य । इति सन्देह. इति सन्देदंसङ्करः ॥ ५७३ ॥ 

बहूनां सन्देदसकरमुदादरति-नयतेति । नयनयोरानन्दं ददातीति नयनानन्ददायि एत- 
दिन्दोर्निम्बं प्रसीदति प्रसन्नं भवति निरुद्धा आशा येन तत् निरद्धाशमिदं तेमः अधुनापि 
अविश्ीण न नष्टमित्यथः | विम्बपक्षे आशा दिक वक्न्रपक्षे आशाऽभिरखषः | अचर बहनां 
सन्देदसकरं दशयति-अत्रेति । म॑ग्यन्तरेण प्रकारान्तरेण पययोक्तं कामोदहीपकः कालो 
तते इत्यथस्य व्यङ्गघस्येव भङ्खयन्तरेणाभिधया प्रतिपादनाल्ययोक्तम्। अध्यवसानात् निश्च- 
यात् अतिशयोक्तिः निगीरयाध्यवसानरूपा तयोः वक्तबिम्बयोः । समुच्चयेति । इन्दुबिम्बं 
प्रसीदति एतद्क्त्रं च प्रसीदति इत्यन्वयविवक्षायाम् दीपकम्. एकस्य प्रकृततेऽपरस्याग्रकृ तत्वे 
क्रियादौपकम् । तुल्ययोगिता उभयोरपि प्रकृतत्वेऽप्रकृतत्वे वा तल्ययोगिता प्रदोषसमये प्र 
दोषसमयवणंने चन्द्रविम्बस्य प्रकृतत्वे । विशेषणेति । आनन्ददायितवरूपेत्यर्थः । अवगतौ 
प्रतीतो समासोक्तिः प्रस्तुतवर्णने विदोषणमदिम्नाऽपरस्तुतपतीतौ समासोक्तेखक्तत्वात् । 
मुखेति । मुखनेमल्यवणनयपरस्तावात् चन्द्रस्याप्रस्ततत्वेनाप्रस्ततप्रशंसा 1 अयमेव सन्देहात्मा 
संकर एव स्यायदोषयोरभावादिति भावः ॥ ५७४ ॥ 
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यत्न तु स्यायदोषयोरम्यनरस्यावतारः तत्रेकतरस्य निश्वयान्न संशयः । न्या- 
यश्च साघकत्वमनुक्रूखता दोषोऽपि बाधकत्वं प्रतिकूरता, तत्र- 

सौभाग्यं वितनोति बक्त्रशशिनो ज्योर्स्नेव हासद्यतिः ॥ ५५५ ॥ 

इत्यत्र मुख्यतयाऽवगम्यम्राना हासश्रुतिवेक्तरे एवानुदकुल्यं भजते इद्युपमायाः 

साधकम ! शशिनि तु न तथा प्रतिक्रुङेति रूपकं परति तस्या अवाधक्रता । 

वक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतां रुरभ्युद्यतः । ५८६ ॥। 
इत्यत्रापरत्वमिन्दोरनुगुणं न तु वक्त्रस्य भ्रतिकृूषमिति रूपकस्य साधकता 

प्रतिपद्यते न तूपमाया बाधकताम् । 
राजनारायणं रक्ष्मोस्त्वामाङिगति निभरम् !। ५७७ ॥ 

इत्यत्र पुनरा्गनमुपमां निरस्यति सदृशं प्रति परपरेयसीभ्रयुक्तस्यालिङ्गन- 
स्यासम्भवात् ॥ 

पादपम्बुजं भवतु नां विजयाय मज्ञ- 
मञ्चोरशिञ्जितमनोहरमम्बिकायाः ॥ ५७८ ॥ 

इस्यन्र मञ्ञ।ररिजितं अरवुजे प्रतिकूलम् असम्भवादिति रूपकस्य _ बाधकम् 
र मत -~-- ~ क 

ग 

न्यायदोषयोः सम्भवेऽयं सङ्करो न॒ मवतीत्याह-ख्त स्विति । न संशयः न सम्देहस- 

रः, न्यायदोषशब्दयोरथ॑माह-न्यायद्चेति । त साधकवाधकयोमंध्ये । साधकावतारसु- 

{दरति-स्ौमाग्यभिति । यथा ज्योत्स्ना शशिनः सौभाग्यं सुभगत्वं वितनोति एवं 

दास्यति दासशोभा शरिप्तदटशवक्त्रस्य सौभाग्यं वितनोतीति वाक्याथ | अत्र हासद्युतिः 

वक्व शशीव इत्युपमायाः साधिका नतु वक्चमेव राश्ीति रूपकस्य बाधिका । तदेवाह-इस्य- 

त्रात । सुख्वतया स्वारस्येन रक्चषणादिकं विना सम्बद्धतया वस्ने विशेष्यतया प्रतीते वक्रे | 

उपमायाः वक्च शशीवेध्युपमायाः साधकं प्रमाणम् । शदिनीति विशेष्यतया प्रतीते शशिनि 

तथा आनुकरूल्यानुरूपेण रूपकं वक््मेव शीति रूपकम् तस्याः हास्यते: । अवाधकता 

हासपदेन विकारुटश्रणायां कथंचिदथंघरनात् । रूपकस्य साधकावतारम॒दाहरति-चकतेन्या- 

दिति । तव वक्रमेव , इन्दुस्तस्मिन्सति अयं प्रसिद्धः अपरो द्वितीयः शीतांशुः यदभ्युद्यतः 

उदय प्रात. तदू वरथेत्यथः 1 अच्रापरत्वं वक्चमेव इन्दुरिति रूपकस्य साधकं न ठु वक्तम् इन्दु 

रिवेव्युपमाया बाघकन्तदेवाह-इ्यत्रेति । इन्दोः इन्दोः प्रधानतया प्रतीतो अनुगुणम् अनू 

लम् । अपरत्वस्य पूवपिक्ित्वात् प्रथमेनेन्दुनाऽवद्यं भाग्यमिति बक्तेन्दावित्यत्र वक्व इन्दुता- 

टास्यासेषह्पस्य साधकम् । उपमायान्तु वक्तरत्वेन सुखस्य प्रतीतौ शी तांशावपरत्वप्रतीतिनं 

स्यात् इन्दन्तरस्याप्रतीतेरिति मावः ॥ 
बाधकावतारे उदाहरति-राजेति ! हे प ! ण्श्मीः नारायणव्रेयसो राजैव नारायण- 

स्तं ला निर्भरं मां यथा स्यात्तथा आलिङ्गतीत्यथः अच्राछिङ्खनं राजा. नारायण इवेल्युप- 

मायां बाधकम् स्वामिसददयं प्रति प्रेयसीप्रयुक्तस्यालिङ्गनस्यानौचित्यात् तदेवाह--इत्यत्रेति । 

पुनः शब्दस्त्वर्, असम्भवात् अनुचितत्वात् । स्पकस्य बाधकावतारे उदाहरति-फादाम्बु- 

अमिति । तः 
आनन्दभन्थरपुर न्दर्सुक्तमाल्यं मौलौ हठेन निहितं महिषा

सुरस्य । 

इति पूर्वाम् । अम्बिकायाः पार्वत्याः पादाम्बुजं भम्बुजसदडः पादो नोऽस्माकं विज- 

याय मवतु कीदशं मंज॒ना मधुरेण मंजीरस्य बृशुर् हिजितेन शब्देन मनोहरम् आनन्देन 

अन्यरं मन्दं यथा स्यात्तां पुरन्दरेण मुक्तानि समदितानि साल्यानि यच तादृशम् मदिषासु- 
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न तु पादे+नुद्रुखमिस्युपमायाः साधकमभिधोयते तिध्युपमर्दिनो बाधकस्य तद्- 
पक्षयोत्कटस्वेन प्रतिपत्तेः । एवमन्यत्रापि सुधीभिः परीक्ष्यम् ॥ 

(२१०) स्पुःरमेकत्र विषये शब्दाथादृतिद्रयम् । 
व्यक्स्थितं च्, 

अभिन्ने एव्र पदे स्फुट्तथा यदुभावमि शब्दाथोलयङ्कारौ उ्यवस्थां समासाद्. 
यतः सोप्यपरः संकरः । उदाठरणम्- 

स्पषटोल्लसत्किरणकेखरमूयविग्बचिस्तीणकर्णिकमथो दिवसारविन्दम् । 
रिखष्टाशदिग्दखुकखापञुखावरतारबद्धान्धकारमघुपाउडि संचुखखोच ॥ ५५६ ॥ 
अतरेकपदानुभरविष्ट सूपक्रानुप्रास्म 
(२११) तेनासौ विरूपः परिकीर्ितः ॥ १४१ ॥ 

तदयमनुम्रद्यचुधाहकतया सन्देहेन एकपद्प्रतिपाद्य॒तया च उथवस्थिम्ना- 
रस्य मौल मस्तके देन निदितं चेव्यथः | अचर मजीरद्िजितं पाद् एवाग्डुजमिति रुपके 
बाधकम् अम्बुजे मञ्जीरशिजितस्यापावात्तदेवाह-दृत्यरचनि । चाधकमिति) तथा चन्न 
पादोऽस्ुजमिवेप्युपमेव ने रूपकमिति माव. । ननु मज्ञीरदिजितं यथाऽम्बुजप्रतिकूरूतवेन 
बाधकतया व्यपदिश्यते तथा पादेऽनुद्रूखस्वेन साधकृतयाऽपि कथ न व्वपदिश्यते इति शङ्क 
निराकरोति-न स्जिनि ¦ तच देठमाद-किध्युपमर्पिन उति । विवेर्धिधानस्य पादेऽुज- 
स्वविधानहूपस्य रूपकस्य उपमदिन- निराकतुः बाधकस्य प्रकृते मज्जीररिजितन्पस्य तदपेश्नया- 
उपमासाघकपिभया उक्कर्त्वेन वरीयस्तया प्रतिपत्तेः प्रतीतेरित्यथे. | इतमत्र निराकरणम् 
प्राधान्यं हि व्यपदेशनियामकम् प्राधान्य च वख्वच्वं प्रकते च स्वपश्नरधणाससश्रनिराकर- 
णस्येव उपमास्ाधनात् रूपकवाधनस्येव वलीयरत्वमिति बाधकतयैव व्यपदेशो युक्त इति दिक् । 

एव्रमित्ति । एवमन्यत्रापि साधकवाधकतवं सुधीभिः परिभावनीयम्, यथा-- 
यस्यानिशं दि विप्रदद्चरणारविन्दसुत्तंसयन्त्यमितभक्तिभरावनमराः | 
इत्वा दाव॒त्तंसनसुपमावा कमिति ॥ ५७५-५७८ |] 

एकपदप्रतिपाद्यं व्रतय सङ्करं छक्चयति-म्फुःटामनि ! एकत्र विषये अमिन एव पदे यत् 
खाब्दार्थालङृतिद्वय स्फुटं स्पष्ट चथा स्यात्तथा व्यवस्थितं भवति सोऽपि सङ्कर इत्यर्थ. } सूच 
व्याकरोति-्जमन्ने इति ' अभिन्ने समाने एव पुतिडन्तषूपे पदे सष्टमन्यत् | अत्र शब्दथा- 
लंकासावित्युपलक्षणम् कठ्कोऽल्कटोख्टव्चाऽन्ययाः इत्यादौ शब्दालङ्कारयोरनुप्रासयमकयोः | 

वक्नारविन्दमधुग्यमदुत्रतःश्च धावन्त्यमी वङ्कुल्वंजुलकरुञ्मध्ये | 
इत्यादावर्थालंकारयोः रूपकरातिशयोक्त्योश्चायमेव संकर इति वोध्यम् । उदाहरति--घ्- 

्टेति ¦ स्यावणेनम् अथोऽनन्तर दिवस एवासविन्टं पद्म सचुकोच निमिमीट कश्च 2 
यथा स्यात्तथा उछछसन्तः किरणा एव केस्रयाः किज्ञल्का वध्य तादशं सूवंचिम्पमेव विस्तीर्णा 
कणिका वराय बीजकोयो यस्म तथाभूतं पुनः दिल्ष्टाः मिथः संबद्धाः अक्रौ दिश एव 
दल्कलापाः दरसमृहा, यस्य तच्च तन्मुखं रात्रेरारम्भस्तदवतारेण बहधा निरुदधाऽन्यकाराम्मिका 
मधुपावल्थिमरप॑क्तियं् तादशं चेत्यथः । अचर किरणकेसरेत्यत्र सूयेविम्बविस्तीर्णकर्णिके- 
स्यत्न दिग्दल्कटपेत्य्र च रूपकानुप्रा्तयोरेकपदानुप्रवरेशन्पः सङद्करस्तदेवःह--अन्ननि । 
अन्न पादत्रयेप्रयेकं रूपकानुप्रासौ प्रविष्टौ ॥ ५७९ ॥ 

सङ्करसथोक्तं बेविध्यमुपसंहरति-तेनेति । तद्व्याच्े-रद्रमिति ¡ तत्तस्मात् अयं 
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चिप्रकार एव संकरो उयाछरृतः । प्रकारान्तरेण तु न शक्यो व्याकतुम् णान 
स्यात्तल्सेदानामिति प्रतिपादिताः शब्दार्थोभयगतस्वेन त्रेविध्यजुषोऽलंकाराः। 
कुतः पुनरेष नियमो यदेतेषां तुल्येऽपि काव्यशोमातिश्चयदैतुतवे कथिदलंकाररः 
शब्दस्य कश्चिदथस्य कश्चिश्वोभयस्येति चेत् । उक्तमत्र यथा कव्ये दोषगुणालं- 
काराणां शब्दार्थोभयगतस्वेन वयवस्थायामन्बयत्यतिरेकावेवं प्रभवतः निमितता- 
न्तरस्याभावात् | ततश्च योऽलंकारो यदोयान्बयन्यतिरेकाबनुबिधत्ते स तदलंकारो 
्यवस्थाप्यते इति । एवं च यथा पुनरुक्तवदाभासः परम्परितरूपकं चोभयो. 
भौवाभावारुबिघधायित्तया उभयाऽलंकारौ तथा शब्दहेतुकाथोन्तरन्यासगप्रभ्तयोऽपि 
रटव्याः ; अर्थस्य तुतत्र वैविध्यम् उत्कटतया प्रतिभा्तते इति वाच्यार्लः 
करमध्ये बस्तुस्थित्तिमनपेक्ष्येव छश्िताः। योऽलंकारो यदाश्रितः स तद्लंकार 

सङ्करः अनुग्राह्येति अङ्काद्धित्बेन सन्देहेन सम्देहास्पदस्वेन } एकेति ! एकपदाभितस्वेन 
गम्यमानतया } चकारो मिन्नक्रमः व्यवस्थितत्वाच्चेति सम्बन्धः } प्रकारान्तरेण उपमारूप- 
कयोः अनुप्रासोपमयोः अनुग्रासरूपकयोसियेषं रीत्या ¦ अशक्ये देतुमाह-आनन्स्यादिति | 
शब्दगतत्वेन अथगतव्वेन शब्दार्थोभयगतव्वेन चानुगतीकृत्योक्तम् उपमास्पकादीन् विश्चि- 
ष्योपादाय तु अनन्तत्वाततत्सङ्करो वक्तुः न शक्यते तदेवाह-शब्दार्थैति । बेबिध्यजुषः उक्त 
श्रुविध्यवन्तः | 

ननु त्रिविधानामप्येषामरक्काराणां काव्यशोभातिशयदैतुर वस्य वुल्यत्वऽपि कुत एष 
नियमः यत् कथिच्छब्द्स्य कश्चिदर्थस्य कथिच्छब्द्थयोरितति शङ्कते-ङ्नं ईष्ादि । 

समाधत्ते-उक्तमन्रेति । अस्मिन्विषये नवमोल्छासे उक्तमपि ददीकर्ठं पुमः स्मारयति-प्थे- 
नि । नै केवरमरु्कारेष्वेवायं नियमः अपि घु दोषगुणयोरपीति सूचयित दोषगुणोक्तिः । 
यद्यपि गुणानां रमैफगतत्वेन शब्दाथोभयगतत्वामावातथापि गुणग्रहणं बामनादिपरमतेमो- 
क्तम् । प्रभवतः समथौ भवतः अमावात् योऽलङ्कारो यदाधित इस्यादिवदधमाणरीत्या । फ़लि- 
तमाह- गतश्चेति । अनुबिधत्ते अनुसरति भ्यवस्थाप्यते एवं च शम्दस्य परिवृ्यसहत्वे 
शब्दगतत्वं शब्दस्य प॑रिद्ृत्तिसह्वेऽ्थगतत्वं कस्यचित्परितवरस्थसदप्वे कस्यचिच परिगत 
सहत्वे उभयगतत्वमिति माषः । एवं न्वेति । योऽण्ङ्कारो यदीयान्बयव्यत्निरेको इत्याद्युक्त सी- 
त्यां शब्दाथालङ्कारत्वव्यवस्थाऽग्युपगमे च, उमयोः शब्दार्थयोः । भाष्ामवेति । माकं 
सत्वम् अभावोऽसत्वन्तदनुविधांयितया तदनुसारित्वेन उभयेति शब्दार्थाख्ङ्कारो, यं भावः 
-तनुवपुरित्यादिपुनसुक्तव दामासै तनुश्चब्दस्य कशत्ववाचकस्य परिडित्यसहत्वाच्छन्दान्वयव्य- 
तिरेक वपुःशब्दस्य प्रिडृत्तिसहत्वाबार्थान्वयव्यतिरेकाविद्युभयालङ्कारत्वम् एवं विद्धन्माम- 
संहृसेत्यादिपरम्परितरूपके मानसदाब्दस्य दिष्टया परिष्च्यसहत्वात् हंसश्चण्दस्य परिदृत्तिस- 
हष्वादुभयालङ्कारत्वमिति । इत्थं दष्ठान्तं प्रद्यं॑दार्णन्तिकं दरशंयति-वथेति । शब्देषु 
केति । शन्दमूख्कार्थान्तरन्यसेत्यथंः । नन्वेतेषामर्थान्तरन्यासप्रतीनायुमया्ङ्कारस्वे कथ- 
मुमयारुङ्कारपस्तावमुल्लंव्याथंमा्रार्कारपरस्तावे मणनमित्यत आह-अथंस्येति । तत्र अथा- 
न्तरन्यासादौ वैचिभ्यं चमत्कारित्वम उत्तरतया प्रकटतया । वाच्येति । भर्याल्ङ्कारमध्ये 
वस्तुस्थितिमनपेद्यैव उभयालङ्कास्वमविवधित्वेव रक्षिताः पठिताः ॥ 

यत््वलङ्कारसवस्वे-योऽर्कारो यदाभितः स तदीयोऽल््कारः तेनश्चयाश्रयिमाब् एव 
शब्दार्थोभयारुङ्कार्यवस्थायां बीजं नान्वयव्यवरिरेकाविति तद् दुष्रयति-योऽछक्कार इति । 

१० का० प्र 



३०८ नागोश्वरीदीकोपेते कान्यप्रकाशे- 

ताथसं दोषः । धमाश्रये सु न्युनाधिकत्वे यथाक्रमं हीनपदत्वमधिकपदस्वं चनः 
व्यभिचरतः । क्रमेणोदाहरणम्-- 

चण्डाङेरिव युष्माभिः साहसं परमं कृतम् ।। ५त्४ ॥ 
बहिस्फुलिज्ग इव भाचुरयं चकास्ति | ४८५ ॥ 
अयं प्रद्यासनांसीनश्चक्रवाको विराजते | 
युगादौ भगवान् वेधा विनिभभित्सुरिव प्रजाः || ५८६ ॥ 
पाताखमिव ते नाभिः स्तनो क्षितघरोपमौ । 
वेणीदण्डः पुनरयं कालिन्दीपातसन्नियः ॥ ५८७ ॥ 

अत्र चण्डालादिभिरुपमनैः प्रस्तुहोऽर्थोऽत्यथेमव कदथित इत्यनुचितताथता । 
स मुनिर्छीन्छितो मौल्ञ्या कृष्णाजिनपट वन् । 
व्यराजन्नोटजीमूतभागाद्िष्ट इवांड्ुमान् ॥ ५८८ ॥ 

अन्नोपमानम्य मोद्धीस्थानोयस्ताडल्टक्षणो धमेः केनापि पदेन ने प्रतिपा 
दित इति हीनपदस्वम् । 

स पीतवासाः प्रगृहीतशार्खो मनोज्ञभीमं वपुराप कृष्णः | 
शत्हदेन्द्रायुध वान्निशायां संछञ्यमानः शशिनेव मेघः |; ५८९ ॥ 

[क 

त्याह~-धमाीश्नरये स्विति । धमः साघारणधमः आश्रयो ययोस्ते, तथा च साधारणधर्गगते न्यू 
नाधिकत्वे अपि, उपमानस्य न्यूनधमंत्वम् अधिकधम॑त्व चेति फलितोऽर्थः । हीनेति । न्युन- 
पदत्वमधिकपदत्वं च दोष न व्यभिचरतः नातिवतंते किन्तु तत्रेवान्त््वतः तत्र जातिगत- 
न्यूनत्वस्यालुचिताथंतायामन्तमवि उ दादरति--चंाङरिति । साहसमविचारङ़त करम, 
स्पष्ट मन्यत् । अत्र चण्डारत्वजातिन्युनतया दुष्कम॑कारित्व्यक्तेरनुचितार्थत्वम् ॥ ५८४ ॥ 

प्रमाणगतन्यू नत्वस्याटुचिताथेतायामन्तभवि उदाहरति--बह्लीति । वदहिस्छुलिग इव 
सयं भानुश्नकास्ति । अत्र भगवतः सहखधाम्नो ज्वर्नस्फुरिगरूपमुपमानं परिमाणतो न्यूनम् ॥ 

जातिगताधिकताया अनुचिताथ॑तायामन्तमवि उदाहरति-अयर्मित। अयं चक्रवाकः 
पश्रमेव भसनन्तच्नासीन उपविष्टः युगादौ प्रजाः विनिर्मित्सुः बिनिर्माठ॒मिच्छुः भगवान्वेधाः 
ब्रह्मेव विराजते अघर ब्रह्त्वजात्या उपमानमधिकम् | ब्रह्मणः कल्पभेदेन भेदाद् व्रहत्वं जातिः॥ 

प्रमाणगताधिकताया अनुचितार्थायामन्तमवि उदाहरति-पाताङमिति । वे नामिः 
पातारमिव ते स्तनौ क्षितिघरोपमौ पवंततुल्यौ ते अयं पुनः वेणीदंडः काछिन्दीपातसन्निभः 
यमुनाप्रवादुल्यः । अनर परिमाणत उपमानमधिकम् । एप्रूदाहरणेषु चंडारादिमिरुपमाने- 
सृपमेयभूता अर्थां अत्यन्तमेव तिरस्कृताः निन्दोपहासादिप्रतीतेरिव्यनुचिता्थ॑ता, तदेवाह- 
भन्रेतति । परस्व॒तः उपमेयरूपः पर्वोदाहरणद्रये निन्दापरतीतेः उत्तरोदाहरणद्वये उपहासप्रती- 
तेरनुचिताथत्वमिति मावः । धर्माथितस्य न्यूनत्वस्य हीनपदतायामन्तमवि उदाहरति-स 
मुनिरिति । मोऽज्या मेखलया लांछितः चिह्धितः कष्णाजिनरूपं परं वहन् स मुनिः नारदः 
नीटेन नीलवर्णेन जीमूतमागेन मेघखंडेन आशिष्ट. सम्बद्धः शऋमान् सूं इव व्यराजदि- 
त्यथः । अघ्रोपमेयमौङ्गीसथानीयस्तडिल्लक्षण उपमानस्य घर्मो न केनापि पदेन प्रतिपादितः 
न चाच्चेपदिना स्पष्टं प्रतीयते इति न्यूनपदत्वन्तदेवाइ--अव्रलि । उपमानस्य श्र्॑चमतः ॥ 

धसःभितस्य धमंग्रतस्य मधिकस्वस्याधिकपदतायामन्तमवि उद्ाहरत्ि-स पीतेति | 
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अत्रोपमेयस्य शङ्कदेरनिदंशे शशिनो अरहणमतिरिच्यते इध्यधिकपदत्वम् । 
लिद्गवचनभेदोऽपि उपमानोपमेययोः साधारणं चेत् धमेमन्यरूपं  कुयोत्तदा 
एकतरस्येव तद्धमेसमन्वयावगततेः सविशेषणस्यव तस्योपमानत्वमुपमेयत्वं बा 
प्रतीयमानेन धर्मण प्रतोयते इति प्रकरान्तस्याथ॑स्य स्फुटमनिवोदहादस्य मग्नप्रक्- 
मरूपत्वम् । यथा-- 

चिन्तारत्नमिव च्युतोऽसि करतो धिडमन्दभाग्यस्य मे ॥ ५९० ॥ 
सक्तवो भक्षिता देव ! शुद्धाः कुरुवधूरिव ॥ ५९४ ॥ 

~~ ~~~ --- 
१ 

पीं पीतवर्णं वासो वलं यस्य तादृश्यः प्रदतं शाङ्ग धनुर्येन तथाभूतः स कृष्णः 
मनोजं युन्टरं॒तद्धीमं च वपुः आप क इव शतहृदा विचत् इन्द्रायुध शक्रधनुश्च तद्वान् 
निशायां शशिना संसग्यमानः सबध्यमानः मेषः इवेत्यथः । अत्रोपमेये श्रीकृष्णे शंलाय- 
निटेशात् उपमाने मेषे शङ्कुुल्यस्य शरिनो ग्रहणमतिरिक्तमिति घर्माधिक्यं दोषः सोऽय- 
मधिकपदत्वमेव, तदेवाह--अत्रेत्ति । उपमेयस्य श्रीकृष्णस्य | ५८९ ॥ 

उपमायासुपमानोपमेययोमिन्नलिद्धत्वं भिश्नवचनत्वं चेति दोषद्वयं प्राचीनेरक्तं तदपि 

मग्नप्रक्रमतायामन्त्म॑वतीत्याह-दिगोति | उपमानोपमेययोलिङ्धवचनभेदोऽपि चेद्यदि साधा- 

रणं साधारणत्वेन विवक्षितधरम॑म् अन्यरूपम् असाधारणरूपं कुर्यात् । यथा िन्तारत्नमिल्युदा- 

हरणे चिन्तारत्नमिव्युपमानस्य त्वमिल्युपमेयस्य यः न पुसकत्वपुस्त्वरूपयो िङ्योरमदः साधारण- 

स्वेन विवक्षित च्युततयूरूपं पु सवाव धमं च्छुतमिति नपुसकतवावरुढमसाथारणं करोतीति। 
एकृतरस्यैव उपमानस्येव उपमेयस्येव वा } तद्धमति । उपात्तघमत्यथः । नन्वस्तु एकतरस्य 

वोपात्तधर्मसमन्वयावगतिः का नो हानिरिति चेत्तथा सति कथसुपमानत्वसुपमेयत्वं च स्यात् 
यतः उपमानव्वमुपमेयत्वं च विशेषणान्वितयोरेव वस्त॒नोभ॑वति न ठ केवख्योरित्याह-सवि- 

शेषणेति । विशेषणीभूतसाधारणधर्मान्वितस्यैव तस्य वस्तुनः उपमानत्वम् उपमेयत्वं वा भव- 

तीति भावः| एतदनम्तरं तच्चेति शेषः! तच्च उपमानत्वमुपमेयत्वं च प्रतीयमानेन 

गम्यमानेन धमेण प्रतीयत इत्यर्थः । प्रकरान्तस्यर्थस्य उपमारुङ्कारस्य, स्फुटमिति । क्षटिति 

प्तीत्यतुदयात् लिङ्गाटिविपरिणामपरयुक्तविलम्बात् , अस्य लिगवचनयोमेदरूपस्य दोषस्य, 
भग्नेति । उक्तरीत्या उपमाने प्रतीयमानतया वाच्यतया वा उपक्रान्तस्य साघारणधमस्म 

उपमेये तदन्यथा वाच्यतया प्रतीयमानतया वा उपसंहाराद्ग्नप्रक्रमत्वमिति भावः । उबर 

रति-चिन्तेति । चिन्तिवार्थदायकं रत्नं चिन्तामणिखिवित्य्थः । अत्रोपमेये पुंसि च्युत इतिं 

वाच्यो धर्मः उपमाने चिन्तास्ने वु च्युतमिति ल्िगविपरिणामेन प्रतीयमानो धमः । तथा 

चान्न च्युत इति साधारणधर्म; पुंसत्वविशिष्टे उपमेयम्रेऽन्वेति न तु नपुंसेकत्वविशिष्टं उप- 

माने विरोष्यविरेषणमावान्वये समानलिगवचनयोस्तन्त्रत्वादिति वाच्यधमंविशिष्टप्रतीयमान- 

धर्मविरिष्टयोरूपमेयोपमानतप्रतीतिभ॑ग्नप्रक्रमल्वमेवेति डिगमेदरूपदोषस्य मग्नप्रक्रमतार्या- 

मन्तमवि इति दिक् | ५९० ॥ 
वचनसेदरूपदोषस्य मग्नप्क्रमतायामन्तभवि उदाहरति-सच्तत ति । दे देव ! 

राजन् मया कुख्वधूरिव शुद्धाः पवि्ाः सक्तवः भक्षिता इयर्थः । अत्र बहुत्वविदिष्टः 

शुद्धत्वरूपः साधारणो धर्मः बहुत्वविशिष्टेषु सक्षु उपमेयेष्वेवान्वेति न त्वेकत्वविशिष्टे वधूरूपे 

उपमाने इति वाच्यधर्मवििषटप्रतीयमानधर्मबिशिष्टयोरपमे योपमानल्वप्रतीतिम॑ग्नप्रक्रमत्वमेव 
॥ 

यन तु स्ियोर्वचनयोर्वा भेदेऽपि साधारणधर्म वाचकं पदमुपात्तश्वरूपभेदं न प्राप्नोति 

किन्तु उपात्तनैव सूपेणोमयत्राप्यन्वेति तत्र दोषत्वमेव नास्ति आनुपूर्वीसाभ्येनोभयद्यत्यः- 



३९० नागेश्वरोटीकोपेते काव्यप्रकाशे- 

यन्न तु नानास्वेऽपि लिद्धवचनयोः सामान्याभिधायि पदं खरूपमेदं नाप 
दते न तत्रेदुदुषणावत्तारः उमयथापि अस्यानुगमक्ष मस्बमावत्वात् › यथा-- 

न्द, न [रि # 4 

गुणरनघ्यः प्रथितो रत्सेरिवं महाणवः ॥ ५५२ ॥ 
७ € तद्रेषोऽसदृशोऽन्याभिः खोभिमघुरताभूतः। 

दधते स्मर परां शोभां तदीया विभ्रमा इव ।) ५६३ ॥ 
काख्पुर्पविध्यादियैदेऽपि न तथा प्रतीतिरम्खङितरूपतया विश्रान्तिमासा- 

द्यतीत्यसावपि यगनप्रकमतयेव ठ्याप्रः | यथा- 
अतिर्यि नाम कृङ्गत्स्थादपुत्रमाप कुमुद्रती । 
पश्चिमाद्यामिनीयाप्रात्लसादमिव चेतना ।) ५९५४ ॥ 

अत्र चेतना प्रसादमाप्नेति न पुनरापेति कार्मेदः | 
प्रत्य्रमज्ञनविशेषविविक्तमृत्तिः कौसुम्भरागरचिरस्फुरदंश्चकान्ता । 
विभ्राजसे मकरकेतनमनचयन्ती बालप्रचालविटपप्रमवा छतेब । ५९५ ॥ 

न्वययोग्यस्वमा वत्वादिव्याद-ग्रत्र स्विति । नानाेऽपि मदेऽपि, लङ्केति लिङ्योव॑चनयोवा, 
सामान्येति साधारणघमंवाचकम् । स्थरूपभेदम् आतुपूर्वीमेदम् । नापद्यते न प्राप्नोति, न 
तच्रनि । भग्नप्रक्रमत्वरूपदोषावतारः । तत्र देतुमाह-उभयथेति ! उभयप्रकारेणापि उप- 
मानक्गिवचनविभिष्रत्वेनोपमेयल्गिवचनविरिष्टतवेनापि, अस्य सामान्यामिधायिपर्स्य भन्- 
गम॒ति । अन्वययोग्यम्वभावत्वात् । तत्र छिगभेदेऽपि भग्नपरक्रमत्वरूपदोषामावे उदाहरति- 
गुणेरिति । महाव. अन्यैः व्रहुमूल्यैः स्नैखि स राजा अन्यैः पूपैशुणेः प्रथितः 
प्रसिद्धः अमूदित्यथः । अत्रोपमेयोपमानवाचकयोगणरनदग्दयोरथिद्गभेदेऽपि अन्यैरिति 
साघारणवमवाचकपदस्य वृतायाबहूवचनान्तस्य छिङ्गद्येऽपि तुस्यरूपत्वान्न मग्नप्रक्रमत्वदोषः। 

वचनमेदेऽपि भग्नप्रक्रमत्वरूपदोषामावे उदाहरति-तद्धेष इति । तस्या नायिकाया 
वेषः भूषणाम्बरादिधारणपरिपाटी तदीयाः प्रकृतनायिकासम्बन्धिनः विभ्रमा हावभेदा इव परां 
ओभां दधतेस्म, कीदशः मधुरतवा भृतः पूरितः विश्चमपक्षे मधुरतां बिभ्रति धास्यन्ति ये ते 
भवुरताशतः अतएव अन्याभिः ल्लीमिः अन्य्नीवेषेः असदृशः असमानः विश्रमपश्चे अन्य- 
खीविभ्नमेरसमाना इत्यरथः } अत्र तद्वेष इत्युपमेयं विभ्रमा इत्युपमानम् असदृश इति मघुरता- 
भरत इति दधत इति च साधारणधर्माभिधायीनि पदानि उभयवान्वयसमर्थानीति वचनमेदेऽपि 
रूपसाम्याच दोषः | अत्र च इङेषोऽप्युपमोपपादक एवेति ॥ ५९३ ॥ 

उपमायां कालदिमेदरूपदोषान्तरमपि मग्नप्रक्रमतायामन्तमेवतीत्याह-गाङेति । काटो 
भूतादिः, पुरुषः प्रथममध्यमोत्तमशूपः, विधिः प्रेरणाप्रवत्तनादिद्न्दाभिधेयः प्रवृत्यनुकररम्या- 
पारः लिङ्-रोट्-तव्यप्रत्ययार्थः, आदिना आरशीर्वादादिः, तथा कालादीनामैक्यस्थल इव 
अरूवछ्ित्तेति । अपरिवत्तितसख्रूपेण बिश्ान्ति परिसमाचि नासादयति न प्राप्नोति । 
असावपि काटादिमेदरूपदोषोऽपि व्याप्तः आक्रान्तः न प्रथगिति मावः | तत्र काल्भेदरूप- 
दोषस्य भगनप्रक्रमतायामन्तमवि उदाहरति-अरतिथिभिति ; कुसुद्रती ऊुमुदनागराजस्य 
मगिनी काकुतस्थात् कुशात् अतिथि नाम प्रसिद्धं पुत्रम् आप, का कस्मात् कमिव चेतना धीः 
पश्चिमात् चरमात् याभिन्याः निशायाः यामास्पहरत् प्रसादं उद्ोधमिवेत्यर्थः | अन्न चेतना 
प्रसादमाप्नोति इति प्रतं न त॒ तमापेति कारमेदे पक्रमभमेद एव } तदेवाह-भत्रेति॥५९४॥ 

पुरुषभेदरूपदोषस्य भग्नग्रक्रमतायामन्तमवि उदाहरति-प्रत्यमेति ¦ वासवदत्तां प्रति 
वत्सराजस्योक्तिः । दे सखि | त्वं तेव विभ्राजसे, कौटश्ची प्रत्यग्रो नूतनो यो मज्जनविशेष- 



दशमोघ्लासः। ३११ 

अत्र र्ता विभ्राजते न तु विभाजसे इति सम्बोध्यमाननिष्ठस्य परभागस्य 
अंसम्बोध्यमानविषयतया व्यत्यासास्पुर्षभेदः । 

गङ्घेव प्रवहतु ते सदैव कोर्तिः ।। ५९६ ॥ 
इत्याषौ च गङ्गा प्रवहति न तु प्रवहतु इति अप्रवृततभवत्तना्मनो विधेः। 

एवंजातोयकस्य चान्यस्याथस्य उपमानगतस्यासम्भवादिष्यादि मेदः 
नयु समानसश्वारितं प्रतीयमानं वा धर्मौन्तरमुपादाय पयंवसितायामुप- 

मायामुपमेयस्य प्रक्कतधर्मामि सम्बन्धान्न कश्ित्काछादिमेदोऽस्वि, सत्राप्युपा- 

सतेन विविक्ता शद्धा खच्छा मूतियश्यास्ताटशी, कौदम्मेन उुसुम्मसस्बन्धिना रागेण लोहि 
स्येन सचिरः सुन्दरः स्फुरन् देदीप्यमानः श्रंशुकस्य वलख्रस्यान्तः प्र न्तो यस्यास्ताद्शी । 

लतापक्षे कुसुम्भमेव कौसुम्भं पुष्पं तद्वद्रागो छोदित्य तेन उुचिरा चासौ स्फुरद्वरंदचमिः 
पुष्पधृलिमिः कान्ता, मकरकेतनं काममर्च॑यन्ती छतापक्षे समुद्रं शोमयन्ती, कथंभूत ल्ता 
बालानि नूतनानि प्रबाछानि किसलयानि यस्य तादशो यो विरः सः प्रभवः उत्पत्तिस्थानं यस्या- 

स्तथाभूता । अतर ठता विभ्राजते त्वं विभ्राजसे इति प्रथममध्यमरूपपुरुषमेदः । तदेवाह-- 
अत्रेति । सम्बोध्यमाना वासवदत्ता तन्निष्ठस्य तद्विषयकस्य परभागस्य सेप्रस्ययस्य, अस- 
म्बोध्येति ¦ अचेतनत्वेन लतायाः सम्बोध्यत्वामावात्तदिषयकतया व्यत्यासात् विभ्राजते इति 
परिवतनात्। सोऽय मग्नपरक्रमतवैव व्याप्तः ॥ ५९५ ॥ 

विधिमदरूपदोषस्य मग्नप्रक्रमतायामन्तमवि उदाहरति-गगेवेति | सखष्टाथ॑ः अत्र गंगा 

प्रवहतीति विवक्षितं न त सा प्रवद इति अप्रदृ्प्रवैनारूपस्य विधेव्ये्यासाद्धण्नपरक्रमतेव, 
तदाह--दृव्थादाविति । अप्र वृत्तस्य कस्मिशि्यिं प्रदत्तिरहितस्य अस्यादेर्या प्रवत्तना 
मदस्यनुङरखः स्वाम्यदेः व्यापारः त्वमिदं बुरवित्यादिरूपस्तदात्मनस्तद्रुपस्य ॥ ५९६ ॥ 

विष्यादीत्यादिपदार्थमाह--एवमिति एवंविघस्येतय्थः । अन्यस्याथम्य-'चिरं जीवतु ते 

पुरो माकंण्डेयो सुनिययेश्याश्ीर्वादादिरूपस्य । उपमानेति । उपमानगतस्वेनोपमेयेऽसंभ- 
यात् विष्यादिमेदः विध्यादिव्यत्यासः तेन मग्नप्रक्रमत्वमिति भावः ॥ 

ननूदाहृतेषु इवादिपदेनोभयान्धययोग्यघमन्तरेणेव साम्यं बोध्यताम् उपात्तधम॑सतु उप- 
मेव एवान्वेतु कथं लिगादिमेदो दोष इति शंकते-नन्विधि । समानं साधारणं धमा 

न्तरमित्यनेनाम्ेति, प्रतीयमानम् अनुक्तमपि गम्यम् । धर्मान्तरं कालनुपदितोपत्तमिन्नर्पं 
काटविशेषा्यनवरुद्धम् ! पयंवसितायां निष्पन्नायां, प्रकृतेति । कारविरोषाद्यनवरडपर्मामिस- 
म्बन्धात् । कश्चिदिति । काम इव सुन्दयेऽयं राजा मातीत्यादौ काम इवायं राजा भाती. 

त्यादौ च यथाक्रमम् उचारितं प्रतीयमान च सौन्दयंरूपं धर्मान्तरमवलग्न्य उपमा प्रतीयते 
मातीति क्रिया चोपमेये रच्येवान्वेति न तूपमानीभूते कामेऽपीति कथं कालादिमेदो दोष इति 
समुदायार्थः । ननु यत्र नास्ति समानधमां्तरम् अपितु तिडन्तवाच्यमेवौपम्ये घटकं यथा 
युधिष्ठिर इवायं सत्थं वदतीति तत्र का गतिः, युधिष्ठिरो हि सत्यमवादीन्न तु सव्यं वदति, तथा 

चा्रोपात्तं सत्यं वदतीति सत्यवदनकतृत्वमेव साधारणो धमः, स च वस्तुगत्या भिन्नकालिकि 

एवेति कथमव पूर्वोक्तं समाधानमित्यह--यत्रापीति । यत्र साधारणधर्मान्तयासत्चस्थले, अपिः 
ूरवोक्तसमुचचये, उपात्तेनैव भिन्नकालदिया उ्ारितरान्दप्रतिपादितेनेव, सामान्यधमेण साधा 

रणधर्मेण अवगम्यते. ज्ञायते, यथेत्ति । अत्र सव्यं वदतीद्युपात्त एव साधारणो धर्मः+ स च 

"वर्तमाने लडिति सूत्रादरतमानकालावस द एवेति भिन्नकार एव युधिष्ठिरे वत्तमानसत्यवचः 



१२ नागेश्रीरौकोपेते काव्यप्रकाशे 

तेनैव सामाल्यथतेण उपमावगम्यते यथा युधिष्टिर इवायं सस्यं वद्तोति तत्र 
युधिद्धिर इव सत्यवाद्ययं सत्यं बहतोति प्रतिपत्स्यामहे, सत्यवादी सत्यं वदतीति 
च न पौनकत्यमाशङ्कनीयम् रैपोषं पुष्णातीतिवत् युधिष्ठिर इव सत्यवदनेन 
सस्यवाद्ययभित्य्थीवगमात् । सत्यमेतत्, किन्तु स्थितेषु प्रयोगेषु समथनमिदन्नतु 
सवथा निरवं प्रस्तुतवस्तुप्रतोतिन्याधातादिति सचेतस एवात्र प्रमाणाम् । 
असाहदयासम्मवावप्युपमायामनुचिताथोौयामेव पयवस्यता । यथा-- 

मथ्नामि कान्यशदिनं वितताकररिमम् ।॥ ५९७ ॥ 
भ्र काव्यस्य शशिना अर्थानां च रदिमभिः साधम्यं छुच्रापि न प्रतीतमि- 

स्यनुचिताथेत्वम् । ` 
निपतुरास्यादिव तस्य दोप्राः शरा धतुमेण्डलमध्यभाजः | 
जाज्वल्यमाना इव चारिधारा दिनाधंभाजः परिवेषिणोऽकोत् । ५९८ ॥ 
अत्रापि ञ्वलन्त्योऽम्बुधाराः सुयमण्डलान्निष्पतन्त्यो न सम्भवन्तोस्युपनि- 

वध्यमानो ऽर्थोऽनौचित्यमेव पुष्णाति । 
उत्रेक्षायामपि सम्भावनं धरवेवादय एव शब्दा वक्तुं सहन्ते न यथाशब्दोऽ- 

भावात् धर्मान्तरं ठु नास्त्येवेति भावः| निर्दोषत्वसुपपादयति-तमब्रेति । प्रतिपस्स्यामहे 
जास्यामदे । एवं च युधिष्ठिर इव सत्यवदनशीलोऽयमिति तच्छीरूत्वस्यातीतादिकाङेष्वपि सा- 
म्यादुपमा न ठु वत्तंमानेन सत्यवदनेन योगात् येनातीते युधिष्ठिरे तद्वाधप्काख्मेद- स्वा क्ष 
भावः } नद सत्यवादित्वमात्रेणोपमायां सत्य वदतोति पुनरुक्तं स्यादत आह--पसत्यवादोति । 
तत्र दृष्टान्तमाह-रेपोषमिति । अत्र धनकरणकपोष्रणाभिन्ना पुष्टिरिति रीत्या घात्व्थ॑स्य सा- 
मान्यविशेषभावे न विशेषणविशेष्यमावात् न पुनसक्ति स्तथाऽत्रापीति मावः । यथा युधिष्ठिरौ 
खोमादिना न सं वदति कितु सत्यवदनस्वभावात्तथाऽयमपीत्यथङाभान्न पौनसक्त्य- 
मिति त्वम् ! 

एताह्ान्वयाध्याहारादिकल्पनमानुभविकमिस्य.रयवानर्घाङ्गीकारेण परिदरति-घत्यमेत- 
दिति । सत्यभित्यधां्गीकारे, स्थितेषु रेपोषमित्यादिषु साधुत्वार्थं नियमितेष्वनुप्रयोगेषु कथं- 
चित्समथंनन्न तु॒स्वथेव तन्निरदयम्। अव्र देतुमाह-प्रभ्वतेति । प्रस्वुतस्य प्रक्रान्तस्य 
वस्तुन उप्रमायाः प्रतीतेर्विङम्बरूपाद्िघातात्, तथा चोपम्यप्रतीतो काखादेर कमाच्रान्वयित्वाद्- 
न्यत्र मङ्धन मग्नप्रकरमत्वानपाय एवेति भावः] सचेतसः सद्दयाः अन्न उक्तां प्रमाणं साक्षिणः, 
असादद्यासम्भवयोर्पमादोषयोरनुचितार्थायामन्तभांवमाह-अ साह इये ति । पयंवस्यतः अन्त- 
भवतः । तत्रायमुदाहरति-ग्र्नामीति । काव्यं शशीव अर्थां खमय इवेव्युपमितसमासः, न 

प्रतीतं न क्वापि प्रसिद्धम् ॥ ५९७ || 

असम्भवरूपदोषस्यानुचितार्थायामन्तमवि उदाहरति-निपेतुरिति । धनु मेण्डलमध्यमाजः 
धनुमण्डल्मध्यगतस्य तस्य सन्नः आस्यान्मुखादिब दीप्ताः शराः निपेतुः, दिनार्ध॑माजो मध्या- 
हगतात् परिवेषिणः परिवेषशाछिनः अर्कात् जाज्वल्यमाना अतिशयेन ज्वलन्त्यो वारिधारा 
दवेत्यथः \ अत्रोपमानापरसिद्धिदोषः स चोक्तायामनुचितार्थ॑तायां पर्यवस्यति तदेवाह-अनरेषि । 
न सम्भवन्ति । मेषमण्डकपिक्षया ऊध्व सूयमण्डङ्स्य स्थितित्वात् । अथः उपमानरूपः 
अनौचित्यम् उपमेयस्येति शेषः । पुप्णाति प्रकाशयति । उप्पमेभादोषस्याक्तशब्दत्वस्यावाच- 
कत्नेऽन्तमावमाद-उ्परक्षायामिति । केव्ररस्य पदान्तरेणासमस्तस्य, अस्य यथाशब्दस्य 



दशमोज्ञासः। ३१३ 

पि फेबलस्यास्य साधम्यमेव प्रतिपादयितुं पयीप्तत्वात् तस्य चास्यामविवक्षितत्वा- 
दिति तत्राशक्तिरस्यावाचकस्वं दोषः | यथा - 

उद्ययौ दौधिकागभान्मुककलं मेचकोत्पछम् | 
नारोलो चनचातुयशङ्कासं्चितं यथा ॥ ५९९ ॥ 

उत्रेक्चितमपि तान्त्विकेन रूपेण परिवर्जितत्वात् निरूपाख्यप्रख्यं तत्समथ नाय 
यदथन्तरन्यारोपादानं तत् आरेख्यमिव गगनतछेऽत्यन्तमस्तमीचोनमिति निर्वि- 
षयत्वमेतस्यानुचिताथतेव दोषः । यथा-- 

दिवाकराद्रक्षति यो गुहु खीनं दिवा मोतमिवान्धकारम् । 

ुद्रेऽपि ननं शरणं प्रपन्ने ममत्वुच्चेः शिरसामतीव ॥ ६०० ॥ 

अन्राचेतनस्य तमसो दिवाकरात्रास एव न सम्भवतीति कुत एव तस्यो जित- 

मद्विणा परित्राणम् , सम्भावितेन त रूपेण प्रतिभासमानस्यास्य न काचिद् नुपपत्ति- 

रब तरतीति उ्यर्थं एव तत्समथनायां यत्नः । 

साधारणव्रिरोषणवशादेव समासोक्तिरनुक्तमपि उपमानविशेषं प्रकाशयतीति 
॥ 1 पुनरुपादाने प्रयोजनाभावत् अनुपादेयत्वं यत्तत् भपृष्ठ थ्व पुनरुक्त वा 

षः । यथा- 
भा 

=. साधारणधरमतम्बन्धं पर्या्ितवात् समर्थत्वात् तस्य च साध्यस्य च अस्याम् उप्परधायां 

तश्र तम्मावनामिघनि भस्य यथाश्चब्दस्य । उदाहरति-उययाविति । मुकुलं सुकुल्मावापचन 

मेचकोदले नीसेत्ल नारीढोचनचातुरयशङ्कासंकुचितं यथा सुन्दरीनयनचाठयेमधिकमिति 

शङ्कया संद्कुचितमिव दीधिकागर्मात् उचयौ प्रादुरासीदित्यथः । अत्र यथाहादस्वोलेश्षायाम- 

वाचकत्वमेव दोषः ॥ ५९९ ॥ 
निरविषथतवमपि उत्पेधितार्थसमर्थकार्थान्तरन्यासदृषणमनुचिताथंतायामन्तम्वतीत्याह- 

उरक्षतमपीति सम्भावितमपि तास्िकेन बास्तविकेन परिवजितत्वात् । रदितत्वात् नि- 

पास्यम् अलीकं शदाविषाणादि तत्प्रख्यं तततल्यं तत्समथनाय उचेक्षिताथंसाधनाय निविषयत्वं 

एतन्नामकदूषरणम् एतस्य अर्थान्तरन्यासस्य । उदाहरति-दिवाकरादिति। यो हिमाख्यःदिवा 

दिवसे दिवाकराद्धीत चस्तमिव अतएव गुहासु खीनम् अन्धकारं रक्षति । ननु क्षुद्ररक्षण- 

मनरहमित्यारा्यार्थान्तरं न्यस्यति-श्ुद्रेऽपीति । नूनं निस्त शरणं प्रपन्न प्राप्ते क्षुद्रे नी- 

चेऽपि उज्चैरचतं शिरो येषां तादश्ानां महताम् अतीव अत्यन्तं ममत्वं ममायमित्यभिमानः 

भवति । अन्न दिवाकरादिप्यादिनाऽमिहितो विशेषः क्द्रेऽपीत्यादिना सामान्येन समथित 

इत्यर्थान्तरन्यासोऽलंकारः । तपपरयोजितं त्रासनिमित्तकम् । ननु अद्रिकदरंकतत्परित्राणमप्युन्ये- 

श्ितसुच्यते चेतनधम॑स्य परित्राणस्याचेतनेऽद्रावसम्भवादित्यत आह-सम्भावतेनेति | उत्ये- 

कतेन प्रतिभासमानस्य प्रतीयमानस्य अस्य अद्विकतृकपरित्राणस्य तद्रूपस्य काक्याथस्य तत्स- 

मर्थनायाम् अद्विकर्वुकपरित्राणसमथने । यत्नः अर्थान्तरन्यासरूपः ॥ ९०० ॥ 

अथ सभासोक्तादुपमानविशेषोपादानेऽनुपादेयत्वं दोषः स चापुषटाथं पुनस्तत्वे वाऽन्त- 

भवतोत्या्-साधारणेति । सदशबिरशेषणवकदेव तस्य उपमानविरोषस्य अत्र समासोक्तौ 

यपुष्टार्थ्वं प्रतीतस्यापि पुनरुपादानं न प्रस्तुतां पुष्णातीत्यण्टाथतवम् । उदाहरवि-सपृश- 

तोति । हरविजयकाव्ये मीष्मवर्णनम् तिग्मखचौ सुय ककुभो दिशः करैः स्प्यति सति विज- 

म्मिततापया विद्द्धतापया दयिततयेव द्निभरिया ्ोप्मदिवसशोमया अतनु्दीघों मानपरिमरहौ 



३१४ नागेश्वरीटौकोपेते काव्यप्रकाो- 

स्पृशति तिग्मरुचौ ककुभः करेदयितयेव विजम्भिततापया । 
अतनुमानपरिग्रहया स्थितं रुचिरया चिरयापि दिनश्रिया ॥ ६०१॥ 
अत्र तिरमरुचेः क्भां च यथा सदृशविशेषणवशेन व्यक्तिविशेषपरिप्रदेण च 

नायकतया नायकत्वेन च व्यक्तः तथ। भ्रीष्मदिषरुध्रियोऽपि प्रतिनायि कास्वेन 
भविष्यतोति किं द्यितयेति खशब्दोपादानेन । 

दठेषोपमायास्तु स विषयः यत्रोपसानस्योपादानमन्तरेण साध;रसेष्वपि 
विशेषणेषु न तथा प्रवोतिः। यथा-- 

स्वयं च पल्लवात्ताम्रभास्वत्करतिराजिता। 
प्रभातसन्ध्येवास्राषफख्टुच्वेहितपरदा ॥ ६०२ ।। इति । 

अध्ररतग्रश्सोयामपि उपयम नयेव रीत्या प्रतीतं न पुनः प्रयोपेण कद्थंतां 
नेयम् । यथा-- 

आहूतेषु विहङ्गमेषु मशको नायान् पुरो वार्यते 
मध्येवारिधि बा वसंस्वृणय णध्र से भणोचां रुचम् | 

यस्यारतथाभूतया स्थितमित्यन्वयः } कसः रक्मयो हस्ताश्च तापो व्वाखा खेदश्च मान परिमाणं 
कोपश्च किभूतया चिरा दीधया चिरकारीनया च रुचिरया मनोहरयेवयर्थः । अत्र समासोक्तौ 
दिल्टविशेषणवलेन छिगविशेषनटेन च तिग्मसचेर्नायकत्वेन ककुभां च नोविकातषर्म मिनस 
यत् ग्रीप्मदिवसभरियोऽपि प्रतिनायिकात्वेनामिव्यक्तिसम्भवादयितयेव्यण्णार्थस तदेवाह-अत्र 
ति । सदृशेति । तिग्मरुचेः करेण स्रीयशंकारित्व नायकोचित विशेषणं कङ्कभां च पुरुष- स्परस्यत्वं नायिकायोग्य विशेषणम् , व्यक्तीति । लिङ्गविशपपरिग्रहणेन तिग्मरचेः पुहिगयोगेन 
ककुभां च छ्रीरिङ्ग योगेन व्यक्तिः प्रतीतिः तथा तद्वत् , ्रतिनायिकात्वेनति ¦ अभिन्य्ति- 
रिति शेषः । स्वशब्देति । उपमानखब्दप्रहणेन ॥ ६०१ | 

ननु सृशति तिग्मख्चौ इत्यत्र यथा दयिते दयितां करैः स्पृशति सति दथितान्तरस्य तापः 
तथा रवौ करैदिशः सप्ति स मीष्मदिवत्तभियोऽपि ताप इत्येवं श्ठे्रात् दटेषोपमेवेवं 
स्यान्नतु समासोक्तिः । तथा चोपादेयमेव दयितयेति पदमित्यत आह-दङेषोपमायाम्त्विति । 
ररेषमूलकोपमायाः स विषयः ततस्यल साधारणेष्वपि रिल््टेष्वपि न तयेति न पूर्वो दाहरणवत् 
स्फुटा प्रतिपत्तिः । पूवदाहरणे उपमानस्योपादानं विनापि टिङ्गविशेष्रादिना यथोपमानस्य 
स्फुटा प्रतीतिभं वति तथा मेति मावः | दलेप्रोपमासुदाहरति-प्बयं चेति ¦ नवमोल्छसे व्या 
स्यातम् । अनर श्टेषोपरमा प्रमातसन्ध्यवेत्यस्योपादानं विना उपमानाप्रतीतेः ॥ ६०२ ॥ 

अप्रष्ठतप्रशं सायामपि साघारणविशेषणेः प्रस्तुतस्य प्रतीतौ पुनः स्वपदोपादानस्य दद्रैयथ्य 
तदपृष्टाथत्वमेव दोष इत्याद--श्नध्स्तुतेत्यादि । उपमेयं प्रषठुतं, अनयेदेति । साधारण विरोषणन्लात् इति समासोक्तिदूषणोक्तरीत्या प्रतीतम् अभिव्यक्तं कदर्थतां दुष्टतां पुनः 
प्रयोगेणापुष्टाथतां न नेयं न प्रापणीयम् तेन स एव दोष इति भावः| तदुदगहरति-आहूते- 
ष्वि।त । अविवेकिनः प्रभोनिन्देयम् । पाद्ये यत्रेति शेषः । यत्र सामान्ये विदहंगमेष पक्षिषु 
आहूतेषु आकारितेषु सत्यु पुरः अग्रे आयान् आगच्छन् मद्यकः मधिकातौऽप्यतिखध्ुः 
कोटविशेषः न वार्यते नोपरुष्यते तस्यापि विहंगमत्वात् तथा यत्र सामान्ये तणमणिः मध्येवा- 
रेधि षारिमध्ये वा वसन् अतिशयेन वसन् मणीनां रत्नानां ख्चं कान्ति धत्ते स्वस्यापि 
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दशमोह्लासः | ३१५ 

खब्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येऽपि तेजस्विनां 
धिक् सामान्यमचेतनं प्रभुमिवानागृष्टतच्तवान्तरम् ॥ ६०३ ॥ 

अत्राचेतनस्य प्रमोरपरस्तुतविशिष्टलामान्धद्वारेणामिव्यक्तौ न युक्तमेव पुनः 
कथनप् ॥ 

तदेतेऽलंकारदोषःः यथासम्भविनोऽन्येऽप्वेवज्ञातीयकाः पूर्वाक्तयेव दोषा. 
स्याऽन्तमौविताः न प्रथक् प्रतिपाद महन्तोति सम्पूणेमिदं काव्यरक्षणम् ॥ 

इत्येषमार्गो विदुषां बिभिन्नोऽप्यभिन्नरूपः प्रतिभासते यत् । 

मणित्वात् तथा यत्र सामान्ये खद्योतः कीविरोपोऽपि तेजस्विनाम् अग्नसूर्यादीनां मध्ये प्रच- 
चिनु गन्तं न कग्पते न बिभेति स्वत्यापि तेजस्वत् एतस्साभान्यं समानधर्मववं धिक् 
कीटशम् अचेतनं विवेकञ्ून्यम् अत एव अनामृष्टम् अनाछोचितं तान्तरं स्वशू्पतारतम्यं 
येनतादशं कमिव अचेतनम् अनामृष्टतचान्तरं प्रसुमिवेत्यथः। त्ृणापकर्षको मभिविशेषस्तृण- 
मणिः । अत्र तादशं सामान्यं धिगित्येतावतेवाविवेकिनः प्रभोरवगतिसम्भवात्पुनस्तदुक्तिरयुक्त- 
तयपुष्टाथत्वं पुनसक्तत्वं वाऽप्रसतुतप्रशसायां दोषः । तदेवाह-अत्रेति । अप्रस्तुतं यदिशिषठं 
विशेषणयुक्त साम न्यं तद्वारेण तन्मुखेन अभिव्यक्तौ प्रतौतौ सत्याम् ॥ ६०२ ॥ 

अख्ङ्कारदोषाणायुक्तदोषेष्वन्तमवियुपसंहरत-त््ति । तस्मात् एते उक्ताः अन्येऽपि 
सद्रटचै्क्ताः एवं जातीयकाः उपमायामुपमाविर्दोक्तियथा-- 

दिखीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव । 

इत्यत्र राजनि इन्दुतादारम्यारोपः उपमाविरुद्धः । तथा समासोक्तौ नपुंसके नायकन्यव- 
हारसमारोपः । यथा- 

अयमेन्द्रीमुखं पद्य रफशचुम्बति चन्द्रमाः । 
इत्यस्य स्थने- 

एेन्द्रीमुखं चुम्बतीदं रक्तं स्बन्द्रमण्डलम् | 

इत्युक्तौ नपुंसके चन्द्रमण्डले नायकन्यवहारसमारोपः । एवं विरोधाखष्कारे भिन्नाधारयो- 
विरोधवणंनम् , यथा- 

या धर्ममासस्तनयापि शीतलैः स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनैः । 
इत्यादौ धर्मभासस्तनयात्वादीनां शीतल्त्वादीनां विरोध उक्तः स च भिन्नाधारतयेव 

निदेशान्न सम्भवति एकाभयत्वेनैव विरोधस्य निरूपितत्वात् । तदेतत्सव॑मनुचितायत्वादावन्- 
मवमर्ह॑तीति स्वयमूह्यन्तदेवाह-पूर्बो तयैवेति । सप्तमोलासोक्तयेव । काव्यं द्यते स्वस्पतो 
विशेषतश्च श्प्यतेऽनेनेति काव्यरुक्षणं प्रकृतग्न्थसूपं सम्पूणम् ठेशचतोऽपि न्यूनवाविरादिति 
भाव इति शिवम् । 

न पूरवगन्येषु सु किमनेनेत्यत आह-इस्येष इति । इति एतदन्तः एषो मागः 
अदुतं वतमं विदुषां ध्वनिकारादीनां नानामरन्थतया विमिन्ोऽपि अनेकरूपोऽपि यत् अभि्- 



३१६ नागश्वरीटीकोपेते कान्यप्रकाशे- 

न तद्विचिन्रं यदमुत्र सम्यग्विनिर्मित। संघटनेव हेतुः ॥ १॥ 
इति कान्यप्रकाशेऽथौलंकारनिणेयो नाम दशमोष्लाः | 
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रूपः एकरूपतया प्रतिभासते भाति न तद्विचिश्रम् थत् यस्मात् असुतर ग्रन्थे सम्यग्बिनिमिता 
संघटना विक्षिप्तस्य युखाववोधायेकर संग्रहणं तैव हेतुः तदशदेकात्मना प्रतीतेः । कृतसव- 
संग्रहाऽर्थोयं म्रन्थ- अतो न तैः सिद्धिरिति मावः । अथवा-- 

करतः श्रीमम्मटाचार्॑वर्यैः परिकरावधिः । प्रबन्धः पूरितः शेषो विधाया्छट सूरिणा इति | 
काव्यप्रकार इहं कोपि निचन्धङ्द्धथां द्वाभ्यां कृतेऽपि कृतिना रसतक्वछामः | 

लोकेऽस्ति विश्चतमिदं नितरां रसाले रनधरप्रकाररचतस्य तरोः फलं यत् ॥ 
दति च प्राचीनसम्मत्या महामतीनां प्रसरणहेत्रेष म्रन्थो म्न्थकृताऽनेन-मम्मटेन । 

कथमप्यसमात्तत्वादपरेण च पूरितावगेपत्वात् द्विखण्डोऽपि आअखण्डतया यदवभासते तत्र 
संघयरनैव हेतः न हि सुषटितस्य सन्धिबन्धः कदाचिदपि विरकष्यत इत्यर्थो ध्वन्यत इति 
शिवम् ॥ १॥ 

इति दरमंगामण्डलान्तगत “उदी ग्रामवासिना श्रीहरिशङ्करश्मणा मैथिलेन 
विरन्ितायां न गेश्वरीरीकायां दशमोल्ञासः समाः | 
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टीकाकार-परिचयः 

रसान्धिवयुचन्द्रांफे शके श्राव णक्रष्णगे । 
चतुदृश्यां बुधे पृणो ह्रिशङ्करसल्लिपिः ॥ 

यस्यासोसखपतामहः सुधिषणो वंशोधरो यद्रक्ं 
नीता गोरसनाङ्गणे नियमिता खेरत्यजस्ञं मुदा । 

सान्वथश्च पितामहः सकरुण: भ्रोबुद्धिनाथाभिघ- 
स्तस्यासीरस दिगम्बरश्च जनको माता ह्या सुव्रता ॥ १॥ 

काशीपुरौमधिवसन् निखिलागमानां 
वेन्ता समस्तमुवने यशसा नितान्तम् । 

नामानुरूपवपुरुद्भटवागविलास 
शेवो गुरः शिवक्ुमार इति प्रसिद्धः । २॥ 

स्ेतन्त्र्तन्त्रश्च विद्यातः शिवदश्यकरः । 
यस्याग्रजस्तस्य कृतिः शिवयोः पादसंचरी ॥ ३ ॥ 

= नून 

समप्तश्चायं मन्थः 






